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1. Inledning 

Fredagen den 7 september år 2012 klockan 21.00 sändes det första avsnittet för säsongen av 

den populära talkshowen Skavlan i SVT1. Då visades ett reportage där Niclas, en reporter, 

gick runt och intervjuade vanligt folk på stan om deras syn på dopet med anledning av att 

Richard Dawkins, evolutionsbiolog, författare och ateist var gäst i programmet.1 Tidigare 

samma kväll hade jag varit ute och intervjuat föräldrar om deras syn på dopet. Dopet har 

alltid varit en viktig fråga för den kristna kyrkan. Men hur viktigt är det för deltagarna? 

Reflekterar man över huvud taget om dopet? Jag hade upptäckt en lucka i teologin eftersom 

man tycks veta relativt lite om hur svenska folket tänker kring dopet.2 

     Föräldrar väljer att låta döpa sina barn i Svenska kyrkans ordning precis som ungdomar 

och vuxna väljer att döpa sig i Svenska kyrkan. År 2011 döptes 59 164 personer i Svenska 

kyrkan vilket motsvarar 52,9 % av alla födda under året och 73,5 % av alla barn födda av 

medlemmar i Svenska kyrkan.3 Vad är det som gör att alla dessa döps i Svenska kyrkan? De 

flesta som döps är barn vars föräldrar valt att döpa den nyfödda i en församling i Svenska 

kyrkan. Några av alla dessa dop sker i Härnösands stift. Hur tänker föräldrar till nyligen döpta 

barn om dopet? 

  

1.1 Forskningsproblem 

Jag ämnar undersöka dopföräldrars uppfattning och tankar om dopet i relation till Svenska 

kyrkans dopteologi. Jag vill även diskutera konsekvensen av redovisningens resultat och 

antyda några möjliga vägar för teologiska möten. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att fylla en kunskapslucka inom det akademiska studiet när 

det gäller dopföräldrarnas syn på sina barns dop. Målet är att underlätta ett möte mellan 

Svenska kyrkans teologer och de som låter döpa sina barn genom att beskriva 

förekommande dopteologier inom Svenska kyrkan och rådande dopuppfattningar hos 

dopföräldrarna. 

 

                                                             
1
 SVT Play, ”Skavlan del 1 av 12”, Sveriges Television. http://www.svtplay.se/video/281347/del-1-av-12 (besökt 

2012-11-01). 
2
 Detta hävdar jag med stöd av en genomgång av tidigare forskning på området i kapitel 2.1. 

3
 Svenska kyrkans statistik, ”Döpta, konfirmerade, vigda och begravda 1970-2011”, Svenska kyrkan, 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=890749&ptid=48063 (besökt 2013-02-18). 

http://www.svtplay.se/video/281347/del-1-av-12
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=890749&ptid=48063
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1.3 Frågeställningar 

 Vad betyder dopet för dopföräldrar i Härnösands Stift hösten 2012? Vilka 

bakomliggande orsaker kan man finna som påverkar dessa dopuppfattningar? 

 

 Vilka likheter och kontraster finns det mellan Svenska kyrkans dopteologi och dessa 

dopföräldrars dopuppfattningar? 

 

 Hur kan ett möte och utbyte ske mellan Svenska kyrkans dopteologi och föräldrarnas 

dopuppfattningar och vad krävs för att få detta till stånd? 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta är ett studium inom ämnet teologi och delområdet praktiskt teologi. Gerben Heitink 

menar att i praktisk teologi undersöker man människors förståelse av Gud.4 Det direkta 

objektet för min undersökning är således nu levande människors förståelse av dopet, eller 

för att vara exakt 24 föräldrars förståelse av dopet. Deras tankar och uppfattningar står i 

fokus. Utöver det material som jag får från dessa 24 föräldrar i Härnösands stift studerar jag 

också skrifter som innehåller människors förståelse av dopet, Svenska kyrkans teologers 

förståelse av dopet. Empiri har inte alltid varit en lika självklar del av teologin som 

litteraturstudium.5 Heitink menar att empirin idag ryms inom den praktiska teologin 

eftersom den praktiska teologin är praxisorienterad och en ”theology of action”.6 

     Min undersökning sker inom akademiska ramar med Svenska kyrkan som studieobjekt. 

Även om Svenska kyrkan har ett rikt ekumeniskt kontaktnät, har jag inte följt upp med 

dopteologin i ekumeniska dokument som BEM7 osv. Min undersökning har fokus på 

barndopet och på formulerade ord, inte på dopakten som sådan. Det handlar alltså om 

beskrivningar av upplevelsen, talet om dopet, och tankar om dopet, inte hur dopet faktiskt 

gick till. 

 

  

                                                             
4
 Gerben Heitink, Practical Theology: History, Theory, Action Domains: Manual for Practical Theology (Grand 

Rapids Mich.: Eerdmans, 1999), 170. 
5
 Heitink, 6. 

6
 Heitink, 125. 

7
 Baptism, Eucharist and Ministry (Geneva: World Council of Churches, 1982). 
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1.5 Metod 

Detta är en induktiv undersökning. Det finns ingen på förhand given hypotes. Hög 

medvetenhet om val av metod har förelegat studien. En kvantitativ metod skulle inte kunna 

svara på ovanstående frågor eftersom den skulle bli för bred och ytlig. Den kvalitativa 

metoden däremot ger mer djupgående svar. Detta gäller också min studie eftersom 

intervjuaren vid intervjutillfället får möta informanterna och har möjlighet att fördjupa sig i 

deras svar genom följdfrågor som inte är möjligt vid till exempel enkätundersökning. 

Undersökningens syfte är inte att ge objektiv kunskap utan försöka förstå subjektiva 

varseblivningar.8 Nackdelen med valet av studiemetod är att det är mycket tidskrävande 

men i gengäld ger den ett resultat som tidigare inte är belagt och känt vetenskapligt. 

     Människan ses som intentionell, och i undersökningen söker jag därför förstå varför 

informanterna uttrycker sig som de gör. Människor har oftast ett syfte med sina handlingar 

och kan förklara dem. Metodvalets syfte är att ge en så korrekt bild som möjligt av vad de 

intervjuade menar9 för att sedan kunna jämföra med teologisk litteratur och ge en tillförlitlig 

bild också av denna. Vid analysen och syntetiserandet eftersträvas en inklusivitet för att ge 

så stora möjligheter som möjligt. 

 

1.5.1 Undersökningens upplägg 

Detta är en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer av föräldrarna till tolv barn döpta i 

Norrstad10 och Söderstad,11 vilket är två riktiga städer med fiktiva namn. I varje stad har jag 

gjort ett slumpmässigt urval av tre nyligen döpta barn i en stadsförsamling och tre nyligen 

döpta barn i en landsbygdsförsamling, d.v.s. sex barn i varje stad. Barnen har döpts i Svenska 

kyrkans ordning under perioden 2012-05-07 till 2012-08-19, d.v.s. de närmaste 15 veckorna 

bakåt från undersökningens empiriska start. Urvalet har tagits fram med hjälp av präster i 

respektive församling eller i registren på pastorsexpeditionerna med hjälp av dess anställda. 

I vissa församlingar har antalet döpta varit större, i andra färre. 

     Uppsatsen är dessutom baserad på litteraturstudium, där jag valt att studera ett trettiotal 

böcker om dopet som är skrivna av företrädare för Svenska kyrkan. Dessa böcker har 

fungerat som underlag till intervjufrågorna. För analysen har jag gjort ett snävare urval av 

                                                             
8
 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 

1994), 19. 
9
 Starrin och Svensson, 74,76,84. 

10
 En stad i norra Härnösands stift. 

11
 En stad i södra Härnösands stift. 
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litteratur. Den viktigaste av dessa böcker är det senaste biskopsbrevet, Leva i dopet, som får 

visa på Svenska kyrkans officiella hållning kring dopet.12 För att visa på den dopteologi som 

Svenska kyrkan uttrycker också i dopföräldrarnas närhet har jag analyserat dopordningen.13 

För att se hur dopteologin uttrycks i just Härnösands stift finns också en genomgång av den 

senaste skriften utgiven om dopet.14  

     För att visa på Svenska kyrkans bredd och strävan mot en folkligare dopteologi har jag valt 

Anna Karin Hammars avhandling, Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament15 som skiljer 

sig teologiskt från biskopsbrevet. Som kontrast till detta har jag valt boken Född av vatten 

och Ande av en Kjell Petersson16 som tidigare gjort en empirisk studie. Hans resultat är mer i 

linje med biskoparnas teologi. För att nå ett djupare historiskt perspektiv finns Martin Luther 

med i analysen. 

 

1.5.2 Intervjumetodik 

Vid inläsningen av litteraturen har en intervjumall utformats med öppna frågor. Ledande och 

styrande frågor har undvikits. Denna studies analysmetod är existentiell hermeneutik.17 

Detta beskrivs av Kvale med den hermeneutiska spiralen där forskaren har en förförståelse. 

Denna förförståelse prövas mot studielitteratur och ger en förnyad förförståelse. Denna 

andra förförståelse prövas mot informanterna och ger sedan en förnyad förförståelse. 

Denna tredje förförståelse prövas sedan både mot litteraturen och mot informanternas 

resultat. Delen är alltså i ständig dialog med helheten.18 

     Studien är genom detta inte grundad på förutfattade meningar och fördomar utan ämnar 

ge ett resultat som motsvarar den upplevda verkligheten och inte någon generell slutsats. I 

det redovisas också undantagen och inte bara majoritetens åsikt.  

     Efter att urvalet av informanter hade gjorts tog jag kontakt med informanterna via telefon 

och presenterade mig som teologstudent vid Umeå Universitet och inte främst som 

prästkandidat för Härnösands stift eftersom det i större utsträckning skulle kunna komma att 

                                                             
12

 Leva i dopet: Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (Uppsala: Svenska kyrkan, 
2011). 
13

 Den svenska kyrkohandboken: Del I: Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingarna. 3 utg. 
(Stockholm: Verbum, 2006). 
14

 Födas, leva dö och uppstå: En rapport om dopet i Härnösands stift 1988-1993  (Härnösand: 
Stiftsinformationen, 1994). 
15

 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament: Dopteologi i mötet mellan tradition och 
situation (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009). 
16

 Kjell Petersson, Född av vatten och Ande. (Skellefteå: Artos, 2012), 
17

 Starrin och Svensson, 84 
18

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 50-52. 



 
 

8 
 

styra informanterna.19 Hemma hos informanterna kom frågan om jag skulle bli präst i stort 

sett alltid upp, och då svarade jag sanningsenligt men poängterade att jag i detta fall inte var 

hemma hos dem i egenskap av prästkandidat utan som teologstudent. Jag gjorde 

avvägningen att ett annat svar hade försvagat min trovärdighet och den begynnande tilliten 

mer än vad mitt svar kom att styra deras svar. Jag var också noga med att berätta att jag 

önskade veta vad just de tänkte.20 

     Intervjutekniken för undersökningen är djupintervju, där jag valt att ställa öppna, raka 

frågor och låta informanten själv välja vad hon eller han berättar. Med den intervjutekniken 

undviks styrande frågor och som intervjuare har jag delgett så lite av mina egna åsikter som 

möjligt. Vid både telefonsamtalet och i inledningen av intervjun har jag beskrivit 

undersökningens syfte och hur intervjun ska gå till.21 Frågorna är inte standardiserade utan 

snarare strukturerade frågor. Frågorna har inte alltid ställts i den beskrivna ordningen utan 

har ibland anpassats efter samtalets riktning. De två syftesfrågorna ”Varför väljer man att 

döpa sina barn?” och ”hur tänker informanterna kring dopet?” bildar två teman som jag 

ställt mina frågor utifrån. Vid den senare har jag fördjupat mig i dopets symboler och 

rollerna vid dopet. Formuleringarna har varit genomtänkta och öppna.22 Intervjumallen har 

godkänts av handledare innan den togs i bruk. 

     Informanterna har blivit erbjudna att göra intervjun antingen i informanternas eget hem, 

vid skyddad offentlig plats (exempelvis i rum på bibliotek eller församlingshem) eller vid 

offentlig plats såsom café. Detta för att informanterna i allra möjligaste mån ska känna sig 

trygga. Alla informanter har valt att göra intervjun i sitt eget hem. Alla informanter är 

småbarnsföräldrar och har därmed vissa begränsningar med att ta sig iväg till en annan plats. 

Vid alla intervjutillfällen har båda barnets föräldrar medverkat. Intervjuerna gjordes 

medvetet med föräldraparen tillsammans för att inte föräldrarna av lojalitet till den andre 

skulle bli begränsad. Alla de döpta barnen har också funnits med och vid alla inspelningar har 

barnen gjort avtryck. Detta har såklart ibland påverkat kvalitén på inspelningen och 

föräldrarnas förmåga att tänka färdigt men det är också en del av dopföräldrarnas vardag 

och de förutsättningarna som föräldrarna kan utforma sin dopuppfattning i.  

     Efter intervjutillfället har jag antecknat de givna svaren snarast då jag ägnat själva 

intervjutillfället till att lyssna och inte anteckna. Ljudinspelningen är grunden för resultatet. I 

                                                             
19

 Se bilaga I, mall vid första telefonsamtal. 
20

 Se bilaga II, mall vid intervjuinformationen. 
21

 Kvale, 142. 
22

 Bilaga III, Intervjumall. 
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ett fall har inspelningen raderats på grund av tekniska problem och då hade jag antecknat 

noga efteråt och har rekonstruerat intervjun efter minnet två dagar senare. Detta underlag 

används inte som citat men finns med vid uppräkning. Alla intervjuer är gjorda under 

sensommaren 2012, mellan 2012-08-27 och 2012-09-12.  

Under intervjutillfällena har ljudupptagare använts för att spela in samtalen. Dessa 

inspelningar har transkriberats och tolkats med hjälp av den hermeneutiska spiralen, nämnd 

ovan.23  

 

1.5.3 Analysmetod 

Transkriberingen påbörjades först när alla intervjuer var gjorda. Det transkriberade 

intervjuerna har fungerat som mitt kvalitativa källmaterial. Under själva transkriberingen har 

jag antecknat påfallande mönster och dessa anteckningar har varit till mycket hjälp vid 

utformandet av analysen. Denna analys har i första hand varit emisk; jag har utgått från 

informanternas begreppsvärld och klassificering och inte den teologiska.24 Flera 

genomläsningar av källmaterialet har lett till att jag sett tydliga mönster när det gäller 

särskilda begrepp och ord som ofta är förekommande, visst innehåll som ofta förekommer 

men också avsaknaden på visst förväntat innehåll och begrepp. Denna analys har varit 

beroende av min egen förmåga att se mönster i informanternas förmåga att uttrycka sig. 

      När jag senare sett vissa mönster har jag försökt strukturera, både mina egna 

analysanteckningar, citaten och exempel på informanternas syn. Dessa har sedan 

kategoriserats ned till ungefär tjugo teman. Dessa tjugo teman har sedan gåtts igenom för 

att se ytterligare detaljer och för att göra en tydligare gränsdragning. När dessa teman blev 

tydliga visade sig också några större teman och kategorier. Jag har inte använt mig av andras 

material i detta skede för att i möjligaste mån endast se mina egna informanter. När dessa 

kategorier väl var formerade har jag låtit litteraturen med liknande studier speglas över 

detta i enlighet med den hermeneutiska spiralen25 och sett både skillnader och likheter. 

     Efter detta har jag gjort ett studium i Svenska kyrkans dopteologi (även om jag hade viss 

kännedom om denna också innan) och skrivit fram denna. Detta har fungerat som ytterligare 

ett lager som har fått lysa över mitt material och ännu ett varv i den hermeneutiska spiralen 

                                                             
23

 Kvale, 50-52. 
24

 Daniel Andersson och Åke Sander (red.) Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring 2 uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 2009), 55. 
25

 Heitink, 154. 
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har tagits. Denna del av analysen har varit etisk26 och utgått från den kristna 

begreppsvärlden. Detta har möjliggjort den slutgiltiga analysen i diskussionskapitlet. För att 

arbeta systematiskt och noggrant har endast ett moment bearbetats åt gången. 

 

1.6 Urval 

Jag har valt att göra intervjuer i närheten av en stad i södra Härnösands stift och i närheten 

av en stad i norra Härnösands stift. Studien görs i två städer med olika kyrklig prägel samt i 

både stadsförsamlingar och landsförsamlingar (landsförsamlingar innefattar vanligtvis högre 

kyrkogång och deltagande i kyrkliga handlingar).  

     Informanter har valts ut slumpvis med hjälp av Svenska kyrkans statistik av dop. Urvalet 

består av föräldrar till barn döpta i två församlingar i närheten av Söderstad, samt två 

församlingar i närheten av Norrstad. En församling vid varje ort räknas som tätortsförsamling 

(innerstadsförsamling/stadsdelsförsamling) och den andra har karaktären av 

landsbygdsförsamling. Tre intervjupar har slumpmässigt valts från respektive församling, det 

vill säga 12 par totalt, vilket är ett tillräckligt brett urval för att räknas som kvalitativ. I en av 

församlingarna har jag närvarat vid deras dop, eftersom jag gjorde praktik i denna församling 

under vald urvalsperiod. På det sättet har jag också en egen bild av deras dop men kommer 

inte att blanda in detta i materialet utan endast utgå från det som dessa föräldrar beskriver 

själva. 

     Informanterna har döpt sitt barn inom tidsperioden 2012-05-07 – 2012-08-19. 

Dopkandidat över 18 år föll bort i det första urvalet då beslutet att låta sig döpas har tagits 

av individen och inte av föräldrarna. För urvalet har nuvarande familjesituation inte spelat 

någon roll. Medvetenhet fanns om att alla informanter kanske inte levde i kärnfamilj. 

Familjesituation är inte en del av det strategiska urvalet även om urvalet visade sig vara 

relativt homogent. Vid alla mina intervjuer har båda föräldrarna närvarat. Barnen visade sig 

alla vara under ett år, även om de hade kunnat vara äldre.  

     I den församling jag gjort praktik var bortfallet 0 % i jämförelse med 40 % i de tre andra 

församlingarna. Det låga bortfallet i min praktikförsamling förklaras troligast med att jag 

redan hade skapat en relation till dessa par och de hade ett ansikte på mig och visste vem de 

skulle träffa, därför verkade intervjun mindre skrämmande. De som tackat nej har i de flesta 

av fallen hänvisat till tidsbrist eller att en av föräldrarna reser mycket i arbetet och sällan är 

hemma. 
                                                             
26

 I kontrast till begreppet emisk, se Andersson och Sander, 55-56. 
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1.7 Trovärdighet 

”Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst”27. Vi har alltid en förförståelse. Jag har 

medvetet försökt reflektera över min egen förförståelse av både informanter och dopets 

teologi. Den medvetenheten ligger också till grund för att inte delge mina egna erfarenheter 

i samband med intervjuerna. Jag har valt att alltid vara medhållande i intervjun, även om jag 

personligen i vissa fall inte haft samma åsikter som paret, med syftet att inte störa 

resultatet. När vi sedan stängt av bandningen och avslutat intervjun har jag avslutat min roll 

som intervjuare och varit mig själv med dessa människor. Vid min tidigare undersökning28 

upplevde jag att dessa intervjuer ibland skapade goda samtal med personer som i vardagen 

inte funderade mycket kring dessa frågor, och liknande resultat har visat sig vid denna 

intervju. Många ville fortsätta samtala kring andra teologiska teman och kring helt andra 

frågor efter intervjun, och i dessa fall stannade jag en stund. I vissa fall uppstod inga samtal 

utöver intervjun. 

     Endast citat av intervjuerna samt en tabell kommer att redovisats, resterande data 

används i analysen och tolkningen men redovisas inte eftersom de är personliga. När 

uppsatsen är godkänd finns materialet väl skyddat eftersom jag lovat mina informanter att 

inte sprida materialet. Mina insamlade data ska inte användas i ytterligare studier eftersom 

mina informanter inte har haft möjlighet att godkänna detta. Kontaktuppgifterna till 

informanterna kommer att tas bort. Jag har lovat mina informanter tystnadsplikt och 

kommer inte berätta för någon utomstående vad någon sagt utan att avkoda detta. 

     Alla informanter har lovats möjlighet att få läsa resultatet när det väl är färdigt. Från 

några har jag fått särskilda kontaktuppgifter och kommer att skicka uppsatsen när den är 

klar.29 Jag har inte lovat informanterna att få tillgång till vare sig ljudfiler eller de 

arbetsdokument som skrivits men väl den slutgiltiga rapporten, eftersom den är offentlig. 

     Arbetet har bekostats av ett stipendium från Härnösands och Luleå stifts råd för 

utbildning och forskning (HoLruf). Det betyder inte att detta är en uppdragsstudie. Detta har 

inte styrt arbetets riktning, resultat eller påverkat resultatet mer än att det har gjort det 

ekonomiskt möjligt att resa runt i Härnösands stift och göra intervjuer.  

 

  

                                                             
27

 Starrin och Svensson, 83. 
28

 Elin Lockneus, Att gifta sig ordentligt i en riktig kyrka: en studie av vigselpars tankar om kyrkorummet, 
kyrkan, vigseln och Gud. Magisteruppsats vid Umeå Universitet 2011. 
29

 Bilaga II, Mall vid intervjuinformationen, 77. 
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1.8 Analysbegrepp 

Några analysbegrepp behöver kvalificeras innan vi kan ge oss i kast med att undersöka 

Svenska kyrkans och informanternas syn på dopet. 

     Det första begreppet är dopuppfattning. När jag skriver dopuppfattning menar jag någons 

uppfattning av dopet. Dopuppfattningen kan vara reflekterad eller omedveten. Jag antar 

med detta begrepp att alla som upplevt eller hört talas om dopet har en uppfattning och en 

bild av dess betydelse för sig själva och ibland också för andra. 

     I denna undersökning gör jag skillnad mellan dopuppfattning och dopteologi. Dopteologin 

är mer reflekterad och utarbetad och ingår i ett större teologiskt system som till exempel en 

tradition eller systematisk teologi. När det gäller Svenska kyrkans dopteologi är den inte 

enhetlig men det finns enligt Svenska kyrkan en gemensam grund i bibeln och 

bekännelseskrifterna.30 Hos olika teologer inom Svenska kyrkan finns olika betoningar och 

tolkningar. Som företrädare för Svenska kyrkan med två tydliga betoningar har jag valt att 

lyfta fram Anna Karin Hammar och Kjell Petersson som aktuella exempel på spännvidden. 

     För att visa på gemensam syn använder jag begreppet likhet vilket inte kräver exakthet 

men visar på samstämmighet och överensstämmelse i bredare ordalag. Som motsatsord till 

detta har jag valt kontraster vilket jag anser vara ett begrepp som fångar något inom 

ramarna och inte är utanför och exkluderat som tillexempel begreppet skillnad. En kontrast 

är en alternativ syn som har förmågan att belysa det andra. Båda dessa två begrepp gör 

också att jag i någon mån undviker att jämföra på vilket sätt informanternas dopuppfattning 

är godkänd utifrån det som är fastslaget.  

 

1.9 Forskningsanknytning  

Ett fåtal liknande studier är gjorda, men ingen inom praktisk teologi med dopet som fokus. 

Ewa Reimers genomförde 1995 en intervjustudie i avhandlingen Dopet som kult och kultur: 

bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer31 som både har varit en hjälp vid 

utformandet av intervjumallen och vid jämförandet av resultatet. Min undersökning är en 

tydlig teologisk studie jämfört med Reimers studie som snarare var sociologisk. Reimers syfte 

var att ta reda på vad som var karaktäristiskt för människans sätt att förhålla sig till religion i 

                                                             
30

 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Stockholm: Verbum, 2005). 
31

 Ewa Reimers, Dopet som Kult och Kultur: bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer (Stockholm: 
Verbum, 1995). 
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ett sekulariserat samhälle.32  Reimers studerade hur människor förhöll sig till riten genom att 

intervjua både dopföräldrar och präster samt studera inspelningar av dopsamtal och genom 

att närvara vid dop33. Reimers valde att göra ett strategiskt urval av de mest populära 

prästerna. Hos mig finns inget sådant urval utan det är slumpmässigt för att få bredd.34 

     En stor skillnad som visar sig mellan min och Reimers studie är att Reimers studie är en 

studie av dop i en statskyrka, där informanterna bland annat ser prästen som en tjänsteman 

i högre grad än vad mina informanter gör.35 Reimers skapar en modell av dopföräldrarnas 

fyra grupper, för de första de som ser dopet som en kulturell handling och inte har någon 

medvetenhet om att det kan vara något annat, för de andra de som ser dopet som en 

kulthandling och inte en kulturell handling, för det tredje de som ser dopet som en kulturell 

handling och inte en kulthandling och den fjärde de som ser dopet som en kulturell handling 

men som upplever att dopet borde vara en kulthandling.36 I viss mån kan man se detta också 

hos mina informanter men jag har valt att inte använda det som analysredskap eftersom det 

skulle försvåra min egen analys. Hennes studie finns med som referens vid min analys av den 

grundläggande inställningen hos mina informanter men ger inget stöd vid den teologiska 

tolkningen eftersom hon inte studerat detta. 

     I Härnösands stift har en skrift, Födas, leva dö och uppstå, getts ut 1994 med syfte att 

stärka dopets ställning på uppdrag av Biskop Karl-Johan Tyrberg i samband med ett 

stiftskonvent och prästmöte samma år.37 Skriften är en analys av statistik från stiftet. 1993 

döptes 87 % och i Jämtland och Härjedalen över 90 % av de nyfödda. Enligt skriften väljer 

föräldrarna att döpa barnen för att det hör till livet att vara döpt, för att det markerar 

ingången i en familj och lyfter in barnet i ett större sammanhang.38 

     En rapport finns också från Göteborgs stift, Att stärka dopet ställning, med samma syfte 

som den från Härnösands stift men är bredare och djupare.39 Arbetet initierades av Svenska 

kyrkans församlingsnämnd 1990.40 I sex församlingar gjordes ett aktivt projekt på tre år som 

                                                             
32

 Reimers, 13-14. 
33

 Reimers, 40. 
34

 Ibidem. 
35

 Reimers, 199. 
36

 Reimers, 223. 
37

 Födas, leva dö och uppstå.  
38

 Födas, leva dö och uppstå, 29. 
39

 Att stärka dopets ställning: rapport från Göteborgs stift (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsnämnd, 1995). 
40

 Att stärka dopets ställning, 5. 
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redovisas i skriften.41 I Falkenbergs församling gjordes en dopenkät som jag anknyter till 

nedan42. 

     Kjell Petersson gjorde år 1977 en intervjuserie med dopföräldrar som finns publicerad i 

boken Kyrkan, folket och dopet. I hans studie uttryckte föräldrarna att de ansåg dopet vara 

införlivandet i en gemenskap och en namngivning.43 I denna bok ingår också ett avsnitt om 

den kyrkliga dopsynen.44 Detta är strukturmässigt en liknande studie som min egen, även om 

omfånget är större och den akademiska nivån högre, den är också mycket bredare. Den del 

jag här kommer att hänvisa till är i huvudsak hans egen undersökning som gjorde 1973 med 

totalt 41 föräldrar. 

     Det finns också Dopsamtalet av Gunnar Hellström, fåtal ark som beskriver resultatet av 

enkäter i Växjö stift 1974 som visar på dopsamtalsstatistiken.45 Detta är en intressant 

historisk resurs. 

 

1.10 Disposition 

I det första kapitlet, ”Inledning”, som ni just läst har jag valt att ge en kortare inledning och 

en redovisning av vald studiemetod.  

     Kapitel två, ”Den kristna kyrkans dopteologi”, är ett bakgrundskapitel, kommer att 

hantera en kortare bakgrundsteckning av dopet i den kristna kyrkan, Martin Luthers 

dopteologi, Svenska kyrkans dopteologi och svenskkyrkliga dopteologier grundade på empiri. 

Det avslutas sedan med en teologisk innehållsbeskrivning inom Svenska kyrkans vanliga 

förståelser av dopet utifrån tre teman, ”dopteologins soteriologiska aspekt”, ”dopteologins 

kristologiska och ecklesiologiska aspekt” och ”dopteologins antropologiska aspekt”. Detta för 

att ge en förståelse av dopets kontext och dess teologi inom Svenska kyrkan. 

     I kapitel tre, ”Informanternas uppfattning”, redovisas föreliggande studies resultat, mina 

informanters dopuppfattning, som är mitt resultat. Först ges en beskrivning av mina 

informanter med den information om mina informanter som är nödvändig för 

undersökningen. Detta följs sedan av redovisning av dopföräldrarnas dopuppfattning, dels 

                                                             
41

 Ibidem. 
42

 Att stärka dopets ställning, 21-25. 
43

 Kjell Petersson, Kyrkan, folket och dopet: En studie av barndopet i Svenska kyrkan (Lund: Liber 
läromedel/Gleerup, 1977), 133. 
44

 Petersson i Kyrkan, folket och dopet. 
45

 Gunnar Hellström, Dopsamtalet: Data från ett svenskt stift (Stockholm: Religionssociologiska institutet, 
1975). 
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utifrån deras grundhållning men också från deras teologiska hållning. Kapitlet avslutas med 

en orsaksförklaring till de ovan angivna hållningarna. 

     Kapitel fyra, ”Mötet mellan Svenska kyrkan och dess medlemmar när det gäller 

dopteologin”, är huvudkapitlet och min diskussion. Här vävs resultatet från de tidigare två 

kapitlen samman. Informanternas dopuppfattning kommer att stå i fokus och jämföras med 

Svenska kyrkans dopteologi utifrån gemensamma teman. Likheter och kontraster kommer 

att urskiljas och konsekvenser av detta kommer att beskrivas. Detta kapitel avslutas med ett 

avsnitt om möjligheter för möten mellan föräldrarnas dopuppfattning och Svenska kyrkans 

dopteologi. 

     Slutsatsen presenteras i kapitel fem, ”Dopföräldrarnas syn på dopet”, utifrån 

frågeställningarna. Detta följs av en kortare sammanfattning på engelska, ”Summary”.  
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2. Den kristna kyrkans dopteologi 

Det finns inte en enhetlig tydlig dopteologi i Svenska kyrkan46 och inte heller i den vidare 

kristna kyrkan. Därför väljer jag att skissa upp några drag för dopets kristna relevans och 

därmed också den bibliska grunden för dopet. Efter det har jag valt att undersöka den 

lutherska grunden och Martin Luthers syn på dopet då det visar på Svenska kyrkans 

lutherska arv i traditionell mening. 

 

2.1 Historisk bakgrundsteckning  

Dopet har sina rötter redan före Jesu födelse. Redan i den judiska traditionen fanns en 

tradition av reningsriter och proselytdop.47 Jesu liv som förkunnare initierades genom dopet 

när Jesus lät sig döpas av Johannes i floden Jordan.48 Under Jesu dop kom, enligt nya 

testamentet, Guds Ande ned som en duva. Efter Jesu dop skickades Jesus ut i öknen för 

frestelser.49 Efter Jesu död och uppståndelse befallde Jesus lärjungarna att döpa alla folk och 

lära dem.50 Dopet har fungerat som initiationsrit till att bli kristen sedan kyrkans början51 och 

på det finns flera bibliska exempel.52 

     Dopordningen från det tidiga tvåhundratalet i Rom är också känd genom Hieronymus 

kyrkoordning. Då var dopet en avslutning på ett tre år långt katekumenat (trosundervisning). 

Dopgudstjänsten förbereddes genom förkunnelse, exorcismer, bad och vakor. 

Dophandlingen inleddes med avsvärjandet av djävulen, avklädande och smörjelse. Efter 

detta kom trosbekännelsen med tre frågor och svar, följt av nedsänkning efter varje svar. 

Dophandlingen följdes av iklädandet av dopdräkten, smörjelse och fridskyss av biskopen. När 

detta hade gjorts var dopet färdigt, och det var dags för den första nattvarden i församlingen 

för de nydöpta.53 Dopet var i den tidiga kyrkan tydligt kopplat till påskens berättelse i och 

med att dopen i regel skedde på påskdagen. Man vet att barndopet var det normativa först 

på 500-talet.54 När Petrus Lombardus på medeltiden formulerade de sju sakramenten var 

                                                             
46

 Petersson, Född av vatten och ande, 13. 
47

 Karl Henning, Det kristna dopets historia under kyrkans första århundraden: Prestmötesafhandling 
(Strängnäs, 1891). 
48

 Bibel 2000 (Örebro: Libris, 1999), Luk. 3:1–22. 
49

 Bibel 2000, Matt. 3:13–4:1. 
50

 Bibel 2000, Matt 28:19-20. 
51

 Petersson, Född av vatten och Ande, 43. 
52

 Bibel 2000, Apg. 16:33. Bibel 2000, Apg. 8:36. 
53

 Tarald Rasmussen och Einar Thomasson, Kristendomen, en historisk introduktion (Skellefteå: Artos & Norma, 
2007), 92. 
54

 Petersson, Född av vatten och Ande, 45. 
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dopet ett av dem.55 Dopet blev det första av Luthers två sakrament.56 I ekumeniska 

sammanhang i kyrkans historia har frågan om dopet både varit splittrande och enande.57   

 

2.1.1 Luthers dopteologi 

När Martin Luther skrev om dopet handlade det ofta om andra stötefrågor, eftersom dopet 

aldrig var ett teologiskt problem under den lutherska reformationen mot katolska kyrkan, 

däremot var frågan alltid aktuell gentemot anabaptisterna. 

     Enligt Luther är grunden för dopet att det är givet av Gud58, instiftat av Kristus och befallt 

av Gud.59 Genom missionsbefallningen är dopet inte bara påbjudet60 -utan också löftet 

människor har att lita på.61 Människor döps för att det är i enlighet med Guds vilja, som 

aldrig kan fela.62 Luther hittar stöd hos Augustinus när har beskriver hur dopet blir ett 

sakrament när Ordet kommer till elementet.63 Dopet är också ett ”heligt, välsignat, ärofullt 

och ett himmelskt ting”.64   

     Dopets syfte var enligt Luther att skapa tro, vilket är Guds löfte. Genom dopet föds en 

människa åter till livet.65 Lilla katekesen är den text av Luther som kortast men utförligast får 

med dopteologins olika tydningar. Där står det att dopet ger syndernas förlåtelse, räddning 

från döden och djävulen samt evig frälsning till alla som tar emot det66. I det finns Guds 

löfte.67 Det står också att dopet är den nya födelsens bad i Helig Ande.68 Helig Andes givande 

nämns också i Stora katekesen69 liksom att dopet är ett upptagande i kristenheten,70 men 

också viktigt för att människor inte ska gå miste om saligheten.71 Dopets syfte och funktion 

är att saliggöra människor (förlossa från synd, död och djävul) till Kristi rike, så att de kan 

                                                             
55

 Bengt Hägglund, Teologins Historia: En Dogmhistorisk Översikt. 5 upplagan (Göteborg: Församlingsförlaget, 
2003), 170. 
56

 Hägglund, 218. 
57

 Med splittring menar jag bland annat skillnaden mellan troendedop och barndop som en stor orsak till att de 
baptistiska kyrkorna bildats men också enhet I form av ekumeniskt arbete såsom Faith and Order, Kyrkornas 
världsråd, det gemensamma dokumentet BEM osv. Se Leva i dopet, 59. 
58

 Martin Luther, ”Consolation for Women Whose Pregnancies Have Not Gone Well” (1542) i Martin Luther´s 
Basic Theological Writings, 3rd. Timothy F. Lull och William R. Russell, 283 (Minneapolis: Fortress Press, 2012). 
59

 Martin Luther, ”Concerning Rebaptism” (1528) i Lull, 260. 
60

 Ibidem. 
61

 Martin Luther, “Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, (Stockholm: Verbum, 2005), 477. 
62

 Martin Luther, ”Concerning Rebaptism” i Lull, 254. 
63

 Martin Luther , ”Luthers stora katekes” i Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter, 472. 
64

 Martin Luther, ”Concerning Rebaptism” i Lull, 259. (min översättning) 
65

 Martin Luther, ”Consolation for Women Whose Pregnancies Have Not Gone Well”  i Lull, 283. 
66

 Martin Luther, ”The Small Catechism” (1529) i Lull, 329-330, min numrering och översättning. 
67

 Mark 16:16. 
68

 Tit. 3:5-8. Martin Luther, ”The Small Catechism” i Lull, 330. 
69

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 474. 
70

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 472. 
71

 Ibidem. 
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leva evigt med honom. Enligt Luther är dopet badet till en ny födelse.72 Läkemedel mot död, 

som bevarar till liv.73 Det är den gamla Adams döende och den nya människans 

uppståndelse. Dopet innesluter boten och är ett givande av nåd.74 Dopet innebär ständig 

förlåtelse och alla döpta får dras med den gamla människan.75 Det beskriver också hur hela 

livet är ett dagligt dop ”en gång påbegynt och sedan beständigt fortsatt”76. När dopet brukas 

bör vrede, hat, avund, okyskhet, girighet, lättja, högfärd, otro bytas till mildhet, tålighet och 

saktmodighet.77  

     Luther menade att det fanns räddning också för de barn som dog innan de hann döpas, 

även om det inte är ett argument för att låta bli att låta döpa barnen.78 Dopet sågs av Luther 

som ett medel för Guds Ord, och den som förkastade dopet förkastade Gud själv. Den som 

tror och är döpt blir frälst. Utan tro ger dopet inget, det gör nytta endast om det är 

mottaget.79 Men trons frånvaro gör inte dopet orätt eftersom dopet är ett rätt dop, även om 

inte tron tillkommer. En människas tro verkar inte dopet utan mottar det. Dopet är bundet 

vid Ordet, inte vid människans tro, och Ordet är alltid giltigt.80 Dopet kan inte vara beroende 

av tron eftersom ingen kan bedöma någon annans tros riktighet eftersom bekännelse inte är 

detsamma som tro.81 Luthers dopsyn landar alltid i rättfärdiggörelseläran och motståndet 

mot att kunna göra sig själv rättfärdig genom gärningar. Dopets giltighet hänger varken på 

dopkandidatens eller på prästens tro.82 Tro ska läggas till dopet men dopet ska inte baseras 

på tro eftersom tron aldrig blir fulländad.  

 

2.2 Svenska kyrkans dopteologi 

Dopfrågan har varit ett återkommande tema på diverse prästmöten och medarbetarmöten 

genom tiderna exempelvis 1972 i Växjö stift genom boken Kyrkan och Dopet,83 1992 i 

Strängnäs stift genom boken …och hindra dem inte84 och 1994 i Härnösands stift genom 
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 Tit. 3:5. 
73

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 478. 
74

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 482. 
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 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 483. 
76

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 483. 
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 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 481. 
78

 Martin Luther, ”Concerning rebaptism” i Lull, 256. 
79

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 476. 
80

 Martin Luther, ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 479. 
81

 Martin Luther, ”Concerning Rebaptism” i Lull, 247. 
82

 Martin Luther, ”Concerning Rebaptism” i Lull, 253. 
83

 Peter Bexell (medarb.) Kyrkan och Dopet: En debattbok om dopet idag och i framtiden utgiven på uppdrag av 
1972 års prästmöte i Växjö stift (Lund, 1972). 
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 Lars Ekblad, …och hindra dem inte: barndopet ur pastoralt perspektiv (Stockholm: Verbum, 1992). 
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skriften Födas, leva dö och uppstå.85 Under 1980-talet debatterades frågan flitigt, huruvida 

man skulle bli medlem i Svenska kyrkan genom dop eller genom födsel.86 Den nya 

medlemsordningen trädde i kraft den första januari år 1996, där beslutet var att 

medlemskap i Svenska kyrkan sker genom dop87. Efter detta svalnade frågan något och blev 

mer strategisk. Under nittiotalet inleddes flera projekt i Svenska kyrkan för att stärka dopets 

ställning, vilket syns i flera skrifter såsom Dop i församlingen88 och Födas, leva dö och 

uppstå89 (På motsvarande sätt har man arbetat för att stärka nattvardsgången.) Viktigt i 

dessa fall var att höja dopfrekvensen och att stärka dopets koppling till församlingen genom 

att förändra traditionen från dop i hemmen till dop i församlingens huvudgudstjänst.  

     Mellan 1975 och 1990 gavs tre mindre skrifter ut av enskilda författare med temat dopet 

och dess konsekvenser och tydning för det fortsatta livet, För att leva90, Dopet som 

livstydning91 och Dopet: livstolkning och livsprogram.92 En exegetisk bok om dopet, ”Till 

Herrens Jesu namn” gavs ut av Lars Hartman 1993.93 Under 2000-talet skrevs mer litteratur 

på ämnet dopuppföljning än vad det skrevs om dopteologi, till exempel Att växa i tro.94 

Frågan var snarare hur än vad. 

     År 2008 var ämnet aktuellt i Uppsala stift, föranlett av doppastoralsarbetet och man gav 

ut en bok som skulle ge ett bidrag till en nutida dopteologi, Dopet i vår tid.95 Nästföljande år 

publicerade Anna Karin Hammar en avhandling som problematiserade en traditionell 

luthersk dopteologi, Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament.96 Två år senare, år 2011 

utgav Laurentius Petri Sällskapet en årsbok med titeln Dop97 som kritiskt relaterar till Anna 

Karin Hammars avhandling.98 Samma år gav biskoparna ut ett brev om dopet, Leva i dopet.99 

och under 2012 utkom en bok av Kjell Petersson med traditionell luthersk dopteologi, Född 
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 Födas, leva dö och uppstå. 
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 Dopet: teologiskt, kyrkorättsligt, pastoralt: Rapport från Biskopsmötets teologiska kommission 1983 om dop 
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 Dop och kyrkotillhörighet: Ett pastoralt program (Uppsala: Svenska kyrkans församlingsnämnd, 1995). 
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av vatten och Ande.100 Dopfrågan verkar vara aktuell igen och i synnerhet med ett pågående 

utarbetande av ny handbok och därmed en ny dopordning.101  

 

2.2.1 Biskopsbrevet om dopet 

Biskoparna vill med sin skrift formulera en dopteologi som ger rättvisa åt evangeliet och är 

meningsfullt för dem som tar emot dopet.102 Det första de poängterar är att dopet är en 

tydning för livet som en rörelse från död till liv.103 Genom dopets löfte får människan uppstå 

igen med Kristus och få förlåtelse för nederlag.104 Dopet innebär ett inlemmande i Kristi 

kropp som är kyrkan och Guds folk.105 De döpta är kallade att leva i den vanliga världens 

kamp mellan gott och ont.106 Dopet har enligt Svenska kyrkans biskopar en mångfald av 

betydelser och belyser ”Gud som skapare, frälsare och livgivare”.107 Dopet hjälper dessutom 

människor att tyda livet med hjälp av Jesus, att dagligen dö och uppstå med Kristus.108 I 

dopet ges uppgiften att leva som den människa Gud har skapat en till, Guds avbild.109 

Genom dopet förs människan in i berättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse.110 De 

begrepp som är viktiga för dopets evangelium handlar om mening, tillhörighet, gåva (och 

inte prestation) och kärlek som övervinner allt.111 

     Enligt Svenska kyrkans biskopar handlar dopet om; död och uppståndelse med Kristus, att 

iklä sig Kristus, att vara kyrka, att födas på nytt, att bli ren och ta emot Guds ande, att 

förlåtas, att ha ett uppdrag, att leva i och av nåd och att vara välsignad.112 Dopet är 

dessutom ett sakrament som förmedlar nåd genom att Gud utför det.113 Biskoparna menar 

att dopet ger en säker grund om frälsning men utesluter inte att frälsning kan ske på andra 

grunder också, även om dopet är den säkraste.114 Man beskriver hur barnet föds till 

skapelsen som slutar i döden, men genom dopet föds barnet till frälsning och ges en 
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tillhörighet till Guds rike och det eviga livet.115 Biskoparna poängterar att den ärvda synden 

inte är biologisk men reell. Biskoparna menar också att ett dop måste innehålla aspekter av 

mörker, död och ondska för att kunna bli livgivande.116 

     Biskoparna menar att dopet är en gåva från Gud som tas emot i tro. Växandet är alltid en 

del av dopet, oavsett ålder och en början på den kristna vägen. Dopet handlar om att Gud av 

nåd sluter in människan i sin famn, kallar människan till gemenskap med Gud själv, andra 

och skapelsen.117 

 

2.2.2 Dopteologin i dopordningen 

Dopordningen har varierat genom tiderna precis som all liturgi har gjort, men 

beståndsdelarna för innehållet har varit i stort sett detsamma genom traditionen.118 Redan i 

nuvarande dopordningens inledning framgår riktningen för dopet ”Gud vill att vi ska leva i 

gemenskap med honom”.119 Det är Gud som är utgångspunkten för dopet, och Gud söker 

kontakt med varje enskild människa, precis som den som ska döpas.120 Dopets riktning syns 

ofta och det mellan den enskilda människan och Gud.  

     I inledningen beskrivs att Jesus Kristus räddar från det onda och att barnet föds till nytt liv 

genom dopet, och i dopet förs barnet in i kyrkan och in i ett liv i förening med Jesus.121 

Denna korta förklaring av dopets innebörd följs av föräldrarnas eller församlingens tackbön 

för barnet som handlar om Guds närvaro i föräldraskapet. Denna tackbön följs av en läsning 

ut Mark 10:13-16122 vilket beskriver hur Guds rike tillhör barnen och vad Jesus har för 

relation till barnen.123 Efter detta frågar prästen vilket namn som getts barnet. Namnet är en 

komponent i dopordningen som är viktig eftersom det talar om vem det är som döps.124    

Prästen ber befrielsebönen och barnet med handpåläggning. Då ber man Gud om befrielse 

från mörkrets makt och om att Gud ska skriva barnets namn i livets bok och bevaras i ljuset 

för alltid. Bönen visar på en befintlig kamp mellan gott och ont.125 Korstecknande görs på 

panna (för tankar), på mun (för ord) och i hjärta (för känslor). Barnet kallas också här att vara 
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den uppståndne Kristi lärjunge. Därefter läses missionsbefallningen. Det är på Jesu uppdrag 

kyrkan döper.126 Dopet ges en biblisk bakgrund, och texter från den tidiga kristna kyrkan 

läses eventuellt.127 

     I dopet ingår ett doptal som är fakultativt och mina egna upplevelser vid praktiker i flera 

olika församlingar i Härnösands stift så hålls sällan ett doptal. De som har hållit doptal väljer 

ofta att tala om något annat (t.ex. frälsarkransen) eller så styckas doptalet upp och hålls i 

mindre bitar, som kommentarer till handlingar. Min erfarenhet är att den mesta dopteologin 

förmedlas i bönens form snarare än i direkt tilltal till föräldrar, barn eller andra närvarande. 

     I dopbönen finns viss dopteologi som beskriver vattnets funktion. Vattnet beskrivs som 

livgivande för världen, och man ber också om Guds Ande. Man ber att vattnet ska rena från 

syndens skuld och föda till ett nytt liv med Kristus och en förening med Guds folk.128 Det 

finns också en alternativ bön som istället för synd och skuld talar om nådens källa som ger 

del i Kristi segerrika död och uppståndelse,129 här finns två olika vägar att gå. Den kristna 

tron bekänns med det som från början formulerades som en dopbekännelse.130 Föräldrarna 

får frågan om de vill döpa sitt barn till denna tro och sedan sker dopet i den treenige Gudens 

namn. Efter det sker en bön om helig Ande och att barnet ska få leva i sitt dop.131 Barnet 

välkomnas in i församlingen och dopljuset överlämnas till dopföräldrarna som en påminnelse 

om Jesus som världens ljus.132  

     Det bekräftas att barnet nu är en del av Kristi kyrka och att föräldrar och församlingen ska 

be för barnet och leda det på trons väg.133 Förbönen handlar om barnets kommande liv och 

är en önskan att Gud ska vara med och att dopet ska få prägla hela livet.134 Tillsammans ber 

församlingen Herrens bön och prästen läser välsignelsen. Gudstjänsten slutar med riktningen 

från människa till Gud och från Gud till människa precis som den inleddes.135 I Gudstjänstens 

ordning ingår också tre psalmer som också kan innehålla dopteologi. 
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2.2.3 Härnösands stift om dopet 

Som det beskrevs tidigare gavs en skrift ut i Härnösands stift, Födas, leva dö och uppstå, med 

syfte att stärka dopets ställning. Boken gavs ut på uppdrag av biskop Karl-Johan Tyrberg i 

samband med ett stiftskonvent och prästmöte samma år.136 Skriften är en analys av statistik 

från stiftet. I denna skrift, som troligtvis har präglat den kommande utvecklingen i stiftet, 

lyfts flera motiv fram. Dopet handlar om ett upptagande i kyrkan och församlingen137  och 

om livstolkning med korsets och påskens budskap.138 ”Dopet är en gåva att tolka och förstå 

sitt liv utifrån ett från död till liv perspektiv”139 vilket ska ge mening och trygghet. Man 

beskriver hur dopet handlar om att ge tillhörighet med Gud och Kristus och att Kristus gått 

före dopkandidaten. I denna skrift om dopet är det alltså Kristus som är i centrum och 

nyckeln till den teologiska tolkningen av dopet. Dopet som gåva och inte prestation är också 

viktigt och ett tydligt lutherskt drag i dopteologin.140 I denna skrift från Härnösands stift lyfts 

dopordningen upp som en hjälp att förstå dopets innebörd.141 

     Nästföljande år, 1995, gavs ett temanummer ut av Mitt i Församlingen med temat ”Dop 

och dopuppföljningen” och huvuddelen av texten är skriven av en grupp i Härnösands stift. 

Det betonas inledningsvis att dopet är på Jesu uppdrag. Ett huvuddrag i teologin är att dopet 

ger tillhörighet i Kristus, en relation med Kristus och en identitet.142 

 

2.3 Svenskkyrklig dopteologi grundad på empiri 

Anna Karin Hammar och Kjell Petersson är två teologer i Svenska kyrkan, som med samma 

underlag, dopföräldrar, kommer fram till olika dopteologier och väljer olika strategier vid 

mötet med dopföräldrar. Här ser vi alltså försök inom Svenska kyrkan att möta dopföräldrar 

teologiskt. 

 

2.3.1 Anna Karin Hammars dopteologi 

Avhandlingen som nämndes tidigare av Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, 

skapelsens sakrament, är utgiven under 2011 och är en systematisk teologisk studie baserad 

på observationer och med samhällsvetenskapliga-, ekumeniska och liturgiska källor. Anna 
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Karin Hammar vill med sin bok bidra till en hållbar nutida dopteologi för Svenska kyrkan, 

d.v.s. icke-exkluderande, icke-reduktionistisk och icke-dikotom kristen dopteologi.143 Detta 

gör hon bland annat med en empirisk metod. 

     Hammar menar att den frälsningsbaserade, kristologiska dopteologin är exkluderande. Att 

vara döpt och därmed befriad från synd, ha mottagit frälsning och att tillhöra kyrkan 

exkluderar de icke-döpta. Den synen gör, enligt Hammar, att odöpta och personer utan tro 

är exkluderade från frälsning, och därmed är en sådan teologi ohållbar.144 Hon menar istället 

att en hållbar dopteologi är detsamma som en trinitarisk skapelseteologi som inte ger någon 

särskild dopteologi eftersom Gud skapar på många olika plan.145 

En sammanvägning av avhandlingens analyser visar att en dopteologi baserad på att 
barnet renas från synd och arvsyndens skuld är ett otillräckligt och ibland troligen 
olämpligt motiv för en trovärdig dopteologi i Svenska kyrkans nutida kontext. 
Anledningarna är flera. Det sträcker sig från det mer generella att språket för synd, 
inte minst i samband med små barn, har liten genklang i det svenska samhället till att 
talet om syndernas förlåtelse kan uppfattas som otillräckligt inför situationens stora 
utmaningar till barns liv och välfärd i världen. Trovärdighetsproblem kan uppstå när en 
paulinskinpirerad teologi med fokus på syndernas förlåtelse genom föreningen med 
Kristi död och uppståndelse i dopet tolkas i ljuset av arvsynden och med hjälp av en 
icke-trinitarisk kristologiserande dopteologi som medför att skapelse och frälsning 
ställs i ett motsatsförhållande till varandra.146 

 

Hammar anser alltså att den dopteologi som beskrivits ovan inte fungerar, eftersom 

människor i allmänhet inte har ett syndbegrepp, och då förståelsen av syndernas förlåtelse 

inte skyddar barnet från ondska i detta livet. Hon menar vidare att det är positivt om man 

idag kan undvika begreppet synd i dopordningen, men att det fortfarande är tvetydigt om 

inte detta begrepp ändå ligger till grund för dopuppfattningen.147 

     Istället för fokus på frälsning vill Anna Karin Hammar utforma en dopteologi med fokus på 

Jesu dop med aspekter såsom att dopet ger Anden, dopfunten ses som livmoder och vattnet 

som Andens vatten och att dopet är en nyskapelse.148 Detta är inte några nya aspekter av 

dopet även om de inte är framträdande i dopordningen. Anna Karin Hammar vill att en 

nutida dopteologi mer ska fokusera på dopets ”kallelse till liv i relation i Andens skapande 

kraft och inspiration än frigörelse från synd och skuld.”149. Hon menar att detta perspektiv 

ger en mer aktuell verkan och att det gör att dopet inte längre är en punktuell händelse utan 
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en ständig skapelse.150 En sådan teologi blir också mindre exkluderade151 precis som hon 

tänker att en Noakidisk tolkning av dopet skulle bli mindre exkluderande. Den Noakidiska 

tolkningen utgår enligt Hammar ifrån människans tillhörighet med hela skapelsen i 

förbundet med Noa. Samma möjlighet finns enligt henne med en Sinaitisk tolkning då den 

utgår från förbundet med det befriade slavfolket.152 

     Födandet som symbol till dopet anser Hammar vara en bättre bild än döendet.153 Hon 

hävdar också att det i klassisk luthersk teologi lagts för stor vikt på Kristi korsdöd som 

tolkningsmönster för dopet154 och vill istället lägga mer vikt på Jesu liv, Anden och Faderns 

skapelse istället för korset.155 

 

2.3.2 Kjell Peterssons dopteologi 

Kjell Petersson är präst i Svenska kyrkan och har skrivit en bok nämnd tididgare om dopets 

teologi, Född av vatten och Ande, som är nutida men ändå traditionell.156 Den teologin är på 

många sätt olik Anna Karin Hammars, även om de tar sin utgångspunkt i mötet med 

dopfamiljen, precis som han gjorde i sin avhandling 1977.157 Petersson argumenterar för att 

dopet är människans frälsningsgrund som hon kan vila på oavsett vad som händer. För 

Petersson är dopet ett tillfälle där den enskilda människan får tacka för Guds gåva som är 

livet.158 Dopet är också ett sakrament, Guds nådegåva som ger syndernas förlåtelse, befriar 

från död och djävul och ger evig salighet åt alla som tror det.159 För att människan ska kunna 

ta emot nåden krävs det att hon också tar emot sitt dop i tro.160 Petersson menar också att 

dopet är en performativ handling som skapar något nytt och det kan inte göras ogjort.161  

Dopet ger den räddning som Gud åstadkommer genom att Gud blir människa i Jesus Kristus 

och då räddar människan från det som hon själv inte kan befria sig från, ondskan och 

synden. 162 Också det lilla barnet behöver räddas från synden och få del av Guds nåd 
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eftersom också barnet är en del av denna värld där arvsynden finns.163 Petersson menar att 

dopet inte är exkluderande mot något annat än mot det onda genom att det säger ja till 

Gud.164 

     Petersson beskriver i sin bok den bibliska frälsningshistorien, där människan skapades till 

Guds avbild, föll bort från Gud och fick sin räddning genom Jesus Kristus. Denna räddning 

kommer människan till del genom dopet, nattvarden och tron.165 Petersson beskriver dopet 

som: en död och uppståndelse med Kristus, en nyfödelse i helig Ande, en rening, 

inlemmandet i Kristi kropp, ett uttryck för Guds förekommande nåd, en välsignelse och en 

livstydning. I huvudsak ger dopet syndernas förlåtelse, ett nytt liv och tillhörighet till kyrkan 

genom Guds Ande.166 Petersson är noga med att poängtera att Svenska kyrkan inte har 

någon rätt att ändra på den kristna dopsynen och anpassa den efter rådande normer, istället 

ser han det som viktigt att visa dopets hela bredd och rikedom och grunda denna teologi på 

vad vi vet om dopet, det som står i Bibeln och det som den teologiska traditionen lär.167 

Självklart kan man poängtera vissa aspekter av dopet, men dess hela djup blir klarast om 

bredden också finns med, enligt honom. 

 

2.4 Dopteologins innehåll 

Här följer ett försök att systematisera och kategorisera dopteologin och beskriva de 

vanligaste dopteologiska innebörderna för att det ska bli enklare att följa med i den senare 

diskussionen och i mötet med dopföräldrarna. Det finns många sätt att se på dopet. 

Petersson räknar upp sju aspekter av dopet, biskoparna räknar upp nio. Jag kommer att 

systematisera de aspekter av dopet jag finner beskrivna i biskoparnas, Peterssons, Hammars, 

Luthers skrifter samt i den nu gällande dopordningen168. Olika saker betonas men dessa 

dopteologiska mönster behöver inte stå i motsättning till varandra. Det är aspekter av 

samma teologi. Alla tolkningar som har någon form av biblisk referens skriver jag ut i noten. 

Dessa tolkningar har växt fram under traditionen och förfinats och utgör en del av ett 

teologiskt arv i Svenska kyrkan.  

     Jag har valt att dela upp detta kapitel i tre kategorier utifrån fyra aspekter av dopet. Varje 

aspekt innehåller flera bilder. För det första talar jag om dopets soteriologiska aspekt, d.v.s. 
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frälsningen och befrielsen i dopet. För det andra talar jag om dopets kristologiska och 

ecklesiologiska aspekt som handlar om kyrkan och om Kristusblivandet. För det tredje talar 

jag om dopets antropologiska aspekt och då om dopet för människans liv. Dessa linjer är inte 

helt enkla att dra upp eftersom flera bilder av dopet innehåller en viss pluralism av dessa 

aspekter. Jag väljer att ta upp bilderna i de kategorier där tonvikten ligger. Detta är också 

gjort utifrån tradition. I andra traditioner hade dopteologins innehåll kunnat hamna i andra 

kategorier. 

 

    2.4.1 Dopteologins soteriologiska aspekt 

Flera dopaspekter innehåller en spänning mellan att vara borttagande och givande. Jag 

beskriver här det innehåll i dopteologin som kan räknas som dess frälsande innebörd, alltså 

något som ger del av det eviga livet. Frälsning och förlossning är två sätt att beskriva att 

dopet ger del av det eviga livet vilket beskrivs i Romarbrevet.169 Luther beskriver hur dopet 

räddar från döden.170 Hos Petersson och i dopliturgin beskrivs hur dopet handlar om detta 

livet som är början på det eviga.171 

     Detta är bilder såsom dopet som 1)död och uppståndelse, dopet som 2)födelse, 3)rening 

från synd, 4)befrielse från ondska och dopet 5)som gåva. 

     Den föra bilden och dopets traditionella teologiska tolkning är att dopet ger frälsning, 

framför allt i luthersk tradition. Biskoparna beskriver att dopet följer Jesu mönster med 

korset, döden och uppståndelsen och det eviga livet.172 I Romarbrevet beskrivs det hur 

människan genom dopet dör, dränks, läggs i dopets grav, dras ur vattnet, återuppväcks, och 

får ett nytt liv.173 Petersson beskriver att dopet ger människan delaktighet i Kristi död och 

uppståndelse.174 Detta var också tydligt i den tidiga kyrkan när man gick ned naken i 

dopbassängen. Man döpte oftast barn genom nedsänkning fram till 1600-talet, men man 

blev tvungen att införa begjutning eftersom så många barn dog i samband med dop i de kalla 

kyrkorna. Samtidigt var det en enklare form när fler och fler barn döptes i hemmen.175 

Nedsänkningen har inte återinförts i någon större utsträckning i Svenska kyrkan även om det 

förekommer. Denna liturgiska aspekt framhävs ibland i frikyrkliga kyrkorum, där man har en 

stor dopgrav. 
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Dopets frälsning har av bland annat Luther beskrivits som den gamla Adams död och Kristi 

uppståndelse vilket grundar sig på frälsningshistorien.176 Adam och Eva levde utan synd, men 

i och med ormen och fallet hade de inte längre tillgång till evigt liv och blev dödliga och 

syndiga. Människorna levde i denna synd tills Jesus kom och räddade mänskligheten genom 

döden på korset och befriade mänskligheten från synd och skuld. Samtidigt som människan 

både är syndig och rättfärdig.177 I dopordningen uttrycks att det handlar om Jesu segerrika 

död och uppståndelse.178 

     Det är bland annat denna aspekt av dopet som Anna Karin Hammar motsätter sig.179  

Problemet med Hammars exkludering av den kristologiska paulinska dopsynen är att hon 

framställer dopet som en enskild händelse och inte som något att leva i vilket är en aspekt av 

den paulinska dopsynen, den som här ovan beskrivs som frälsning.  

     Det andra soteriologiska dopmotivet är förlossning, vilket liknar frälsningsmotivet men 

symbolspråket är till viss del annorlunda. I Titusbrevet skrivs att människan föds på nytt 

genom dopet.180 Första Petrusbrevet beskriver att det sker genom Jesu uppståndelse181 och i 

Johannesevangeliet beskrivs att detta sker genom vatten och Ande.182 Detta symboliseras 

genom att barnet döps i livmodern, dopfunten genom vattnet som ger liv. Aspekten av den 

nya födelsen finns med i dopordningen183 Petersson beskriver hur det i dopets nyfödelse är 

samma person som föds, bara till andra förutsättningar.184 Hammar menar att dopet som 

förlossning också kan ses som en nyskapelse.185 

     Den tredje aspekten av dopet är att den renar från synden som beskrivs av Petersson och 

i dopordningen.186 Grunden att vattnet tvättar bort synd finns i Apostlagärningarna187 och 

att det är ett reningsbad i Efesierbrevet.188 I biskopsbrevet, Leva i dopet, poängteras att 

människan fortfarande bär en benägenhet att synda trots att hon är döpt.189 Den bibliska 

formuleringen att ”tvättas ren i Lammets blod” i Uppenbarelseboken ligger nära död- och 
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uppståndelsetänkandet.190 I nära relation till denna aspekt finns tanken att dopet ger 

syndernas förlåtelse som beskrivs i Apostagärningarna och i Luthers lilla katekes.191 I 

Korinterbrevet beskrivs hur syndernas förlåtelse ges i dopet genom Guds Ande.192 

Biskoparna poängterar i sitt brev att Anden som ges i dopet är vad som ger möjlighet till 

ånger och bekännelse som kan leda till förlåtelse.193 

     Hammar menar att Svenska kyrkan bör använda sig av en Noakidisk tolkning när de talar 

om dopet. Hon vill poängtera skapelseaspekten och gemenskapsaspekten av berättelsen. 

Hammar menar också att det finns en avsaknad av syndbegrepp i samhället. Noaberättelsen 

om syndafloden innehåller många exkluderade element men har också möjlighet att 

beskriva synden på ett tillgängligt sätt, men det nämner inte Hammar. Om problemet är en 

avsaknad av syndbegrepp i samhället, är då undvikandet av ordet den bästa lösningen?  

     Dopets fjärde soteriologiska aspekt är befrielsetanken. Petersson beskriver hur dopet 

innebär en befrielse från det onda.194 Martin Luther poängterar också avsvärjande av det 

onda och djävulen i dopet.195 Detta har vissa exorcistiska rötter, även om Petersson menar 

att detta endast är en bön om befrielse i de två senaste handböckerna.196 Vad som skiljer 

befrielse och exorcism åt är vem som tilltalas, om det är Gud eller djävulen. I dagens 

handbok tilltalas Gud.197 Avsvärjandet av det onda har tidigare varit en naturlig del av dopet. 

Idag ställs inte den frågan.198  

     Dopets befriande verkar sker genom nåden som tillräknas människan, inte genom hennes 

egna prestationer, utan genom Guds kärlek och rättfärdighet vilket beskrivs i 

Efesierbrevet.199 I biskopsbrevet står att denna frälsning tas emot i tro och är en gåva från 

Gud. 200 Det är detta som i den kristna tron kallas nåden, att något ges från Gud utan krav på 

motprestation som både Luther och biskoparna betonar.201 Dopets gåvokaraktär har varit ett 
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viktigt argument för barndopet, att Guds förekommande nåd är vad som gör dopet möjligt, 

inte individens beslut.202 

 

2.4.2 Dopteologins kristologiska och ecklesiologiska aspekt 

Dopteologin har också flera kristologiska och ecklesiologiska aspekter. Jag har valt att samla 

dem i samma kategori eftersom kristologin är förenad med ecklesiologin. Den tydligaste 

kristologiska aspekten i dopet är att människan blir en del av Kristus. Jag har här med tre 

ecklesiologiska aspekter, för det första att människan blir en del av kyrkan, en del av Guds 

folk och Kristi lärjunge. 

     Dopets kristologiska aspekt är att den enskilda människan i dopet blir en del av Kristus, 

personen förenas med Kristus vilket finns med i dopordningen.203 I Galaterbrevet beskrivs 

hur det handlar om att ikläda sig Kristus,204 och här finns symbolen med den vita dopdräkten 

som enligt biskoparna visar på Kristi rättfärdighet.205 Individen tas upp till Kristus och blir en 

del av Kristi kropp vilket beskrivs i Första korinterbrevet.206 

     Den första ecklesiologiska aspekten är tätt förenad med den kristologiska; att en person 

blir en del av kyrkan i och med dopet, eftersom kyrkan förstås som Kristi kropp efter 

Romarbrevets bild.207 Detta beskrivs av Petersson.208 I förlängningen kan man tänka sig att 

kyrkan är både den enskilda församlingen men också den världsvida kyrkan såsom det finns 

med i dopordningen209. Kristus är den som håller kyrkan samman, som huvudet på sin kropp. 

Biskoparna beskriver att när en individ genom dopet blir en del av en särskild församling blir 

det ett synligt tecken på att hon blir en del av kyrkan. 210 Petersson poängterar att dopet levs 

i kyrkan.211 

     Den andra ecklesiologiska aspekten av dopet är att dopet ses också som initiationen till 

Guds folk utifrån Första Petrusbrevets bild.212 Dopordningen beskriver att det är Guds 

utvalda folk213 Här finns en parallell mellan dopet och omskärelsen som för judarna är ett 

tecken på tillhörighet till folket och Gud. Detta tema är inte stort hos vare sig Petersson eller 

                                                             
202

 Petersson, Född av vatten och Ande, 117. 
203

 Den Svenska kyrkohandboken, 221. 
204

 Bibel 2000, Gal.3:28. 
205

 Leva i dopet, 25. 
206

 Bibel 2000, 1 Kor. 12:12-13. 
207

 Bibel 2000, Rom. 12:4-8. 
208

 Petersson, Född av vatten och Ande, 111. 
209

 Den Svenska kyrkohandboken, 221. 
210

 Leva i dopet, 25-26. 
211

 Petersson, Född av vatten och Ande, 134. 
212

 Bibel 2000, 1 Pet. 2:9–10. 
213

 Den svenska kyrkohandboken, 225. 



 
 

31 
 

Biskoparna men finns med hos Hammar i det hon kallar den Noakidiska teologin fast på ett 

mindre exklusivt sätt.214 

     Den tredje ecklesiologiska aspekten i dopet är lärjungaskapet. I dopordningen beskrivs 

hur människan genom dopet blir en av Kristi lärjungar.215 Biskoparna uttrycker att i och 

genom dopet ges också kallelsen att vara lärjunge och gå ut bland alla folk och döpa och 

lära216 vilket grundar sig på missionsbefallningen.217 Dopets uppdrag ges alltså till den döpte 

genom dopet. 

 

2.4.3 Dopteologins antropologiska aspekt 

Tre vanliga dopteologiska aspekter har också karaktären av att vara antropologiskt riktade. 

Den första är dopets givande av anden, den andra är dopet som välsignelse och den tredje är 

dopet som livstolkning. Dessa kallas antropologiska eftersom de i första hand syftar till det 

mänskliga livet här och nu men är för den sakens skull inte människans verk. 

     Den första antropologiska dopbilden är dopet ger Guds Ande som anges både av 

Hammar, biskoparna och i dopordningen.218 Grunden till bilden finns i evangeliernas 

berättelse av Jesu dop då det beskrivs hur Guds Ande kom ned i form av en duva.219 Det är 

enligt Luther samma Ande som gör det kristna dopets frälsning och förlossning möjlig.220 

Anden är förknippad med det liturgiska momentet smörjelsen.221 Hammars påstående att 

för lite fokus ligger kring Jesu dop och givandet av Anden har goda grunder. Jesu dop var inte 

detsamma som det kristna dopet men Jesu dop innehåller tydlig en kallelseaspekt.  

     Ett litet antropologiskt tema är att dopet ger välsignelse, vilket enligt biskoparna är ett 

löfte om att få vara bevarad222 liksom det beskrivs i Moseböckerna hur Gud välsignade sitt 

folk genom Abraham.223 

     Den sista dopteologiska aspekten är dopet som livstolkning vilket är en dopteologisk 

aspekt som framhävts under 1980- och 1990-talen. Det är dock inte en ny tanke. Martin 

Luther talade om att dagligen dö i dopet,224 och det är vad man menar. Enligt bland annat 
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Luther kan dopet användas för att tolka de flesta händelserna i livet.225 När misstag sker kan 

människan, enligt biskoparna, dö och uppstå i sitt dop, komma tillbaka igen och börja om.226  

Människan får syndernas förlåtelse och kan sedan fortsätta leva. Frälsningen sker inte per 

automatik utan måste ske igen. Dopet beskrivs inte en engångshändelse i dopordningen 

utan ett livslångt skeende på trons väg.227 Dopdräktens längd har tolkats som en bild av att 

människan växer i tro.228 Hammar menar att dopet är en livslång nyfödelse.229 

     De flesta dopteologiska bilderna är bibliska. Hos Petersson, i biskopsbrevet och i 

dopordningen uttrycks en mångfald av bilder. Dopteologin är mångfacetterad och 

möjligheterna till betoning är många. 
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3. Informanternas dopuppfattning 

Nu kommer ni att möta mitt kvalitativa källmaterial. I detta kapitel redovisas min studies 

resultat av dopföräldrarnas dopuppfattning. Först beskrivs föräldrarnas grundhållning till 

dopet, sedan deras teologiska hållning till dopet och därefter beskrivs tänkbara orsaker till 

dessa hållningar. Redovisningen innehåller analys då mängden rådata är ohanterlig. 

Analysen grundas ständigt med källmaterialet genom citat. Talspråk är omskrivet till 

skriftspråk när det gäller stavning men ordföljden är inte förändrad. Pauser markeras med 

punkter och kommatecken. […] markerar att text är borttagen. I vissa fall där känslouttryck 

finns är dessa beskriva inom parantes ex. (skratt).  

     Ni möter informanterna avkodade. Före varje citat finns en kod i noten (ex. SS1/ NL3). 

Den första bokstaven står för ort: S för söder, N för Norr. Den andra bokstaven beskriver typ 

av bebyggelse: S för stad, L för landsbygd. Siffran är slumpad för att identifiera just denna 

familj i gruppen. Varje individ har också ett kodnamn: I/intervjuaren, F1 och F2 för Förälder1 

och Förälder2 och dessa två är oberoende av kön. Barnet beskrivs med ordet barnet. I de fall 

som någon annan person nämns i texten beskrivs den med relation till föräldrarna, 

exempelvis syskon/släkting/vän. Om orden ”han” eller ”hon” har använts av föräldrarna 

används här istället ”hen”. Detta är gjort för att informanterna svårare ska kunna 

identifieras. 

 

3.1 Mina informanter 

I studien ingår 24 informanter. Av mina informanter har nio av tolv barn döpts i 

kyrkorummet. De tre som döpts på annan plats döptes alla i Söderstad. En döptes hemma i 

samband med vigsel, en döptes på församlingshemmet och den tredje döptes utomhus i 

samband med huvudgudstjänst. I Härnösands stifts studie, Födas, leva dö och uppstå, 

uttrycktes det önskvärt att alla dop skulle ske i församlingsgudstjänst och i kyrkorummet.230 

Endast en dopfamilj valde att ha dop i samband med huvudgudstjänst i min studie men inte i 

kyrkorummet, trots stiftets strävan sedan mitten av 1990-talet. Ingen informant uppfyllde 

båda dessa önskningar. Vid alla dop döptes bara ett barn. 

     När det gäller föräldrarna är det endast två av 24 som inte är medlemmar i Svenska 

kyrkan. Alla döpta har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan. I ytterligare ett fall 

finns en förälder som tidigare gått ur Svenska kyrkan men nu valt att inträda i samband med 
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barnets födelse. Alla medlemmar har en positiv syn på sitt medlemskap och upplever att 

kyrkoavgiften går till något bra, oavsett om de upplever att de utnyttjar kyrkans verksamhet 

eller inte. Endast en av 24 föräldrar är inte döpt. Åtta av barnen har äldre syskon som alla är 

döpta. Fyra av dopen var alltså det första i familjen. Totalt finns minst 29 dop 

representerade i dessa föräldrars erfarenheter, i och med de valda barnens dop och deras 

äldre syskons dop. Räknar man sedan in de dop de deltagit i som släktingar och vänner och 

deras egna dop blir antalet många fler. 

     Endast två föräldrapar uppger att de fått en dopinbjudan från församlingen, båda dessa 

två tillhör samma församling. En möjlig teori kring detta låga antal kan vara att dessa 

föräldrar tagit kontakt med församlingen innan dopinbjudan skickats ut och därför inte fått 

någon. Alla tolv dop har föregåtts av dopsamtal med prästen. Detta kan jämföras med 

Hellströms resultat år 1974, där det i Sverige endast var 13 % av prästerna som alltid hade 

dopsamtal och 55 % som aldrig hade dopsamtal.231 I Härnösands stifts studie visar det sig att 

dopsamtalen varit regel redan 1994.232 Nio av dopsamtalen har hållits i hemmet, i ett av 

fallet skedde dopsamtalet bara med den ena föräldern. I tre av fallen har samtalet ägt rum 

på pastorsexpeditionen.  

     Sex av föräldraparen uppger att de fått någon form av skriftlig information om dopet i 

samband med samtalet. Tre av dem minns att de har fått tidningen Dopet. En familj har 

dessutom fått en Psalm-CD. De andra har fått en skrift gjord av den egna församlingen efter 

dopet eller prästens anteckningar. Ett föräldrapar har fått information tidigare, men inte 

denna gång. I en av församlingarna uppger alla tre att de inte fått någon information. Endast 

ett par uppger att ingen av dem läst den givna informationen. De andra sex som fått 

information (också det paret som fått vid tidigare dop) har antingen bläddrat igenom, läst 

vid tillfället, innan eller efter. De som fått tidningen Dopet har använt mittuppslaget vid 

planeringen eftersom det där finns en illustrerad variant av dopordningen. 

     Nio av tolv föräldrapar uppger att de antingen varit i kontakt med Svenska kyrkan efter 

dopet eller ämnar medvetet söka kontakt i framtiden. Alla dessa har gått, går eller kommer 

att gå i någon form av dopuppföljande verksamhet i församlingarna. Biskop Tyrberg ansåg 

också detta önskvärt.233 Verksamheten är inte alltid knuten till hemförsamlingen. Alla par 

utom ett i stadsförsamlingarna nämnde att de kommer att besöka kyrkan i samband med en 
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gudstjänst, då alla barn som döpts under året får en gåva. Ingen av informanterna på 

landsbygden nämnde detta. 

     När det gäller förhållandet till Svenska kyrkan beskriver minst en av parterna i sex av 

föräldraparen det som positivt. De andra beskriver det som dåligt, i de flesta fallen beroende 

av tidsbrist eller ointresse hos dem själva, i någon av fallen beroende på kyrkans brist på 

information. Endast fyra föräldrar av 24 önskar att Svenska kyrkan skulle söka mer aktiv 

kontakt efter dopet, alla dessa bor i stadsförsamling. Två av dem hade önskat att Svenska 

kyrkan hade gått ut med mer information, också innan de fick barn. En förälder tycker att 

det vore trevligt med någon som skulle komma hem och samtala om dopet, likt jag gör. Den 

tredje har erfarenhet av en diakon erbjöd hembesök vid ett tidigare dop och uppskattat det. 

Alla dessa fyra är kvinnor. 

 

3.2 Grundhållningen 

När det gäller min urvalsgrupp har i stort sett alla positiva upplevelser av dopet. Hos Reimers 

beskrivs en annan bild. Hon menar att dopföräldrarnas uppfattning av Svenska kyrkan är 

negativ i första hand.234 Kanske är detta en geografisk skillnad eller beroende av en 

förändring i tid. Alla i min urvalsgrupp beskriver goda minnen av dopet. I Göteborgs stifts 

studie beskrivs upplevelsen av dopgudstjänsten som rofylld, engagerade och framförallt 

trevlig och mysig.235 Detta är alltså mer i enlighet med mitt resultat än Reimers. Mina 

informanter beskriver dopet i kärleksfulla, roliga och glada termer. De enda gångerna då det 

tydligt blir känsligt och obekvämt är vid frågor som gäller fadderskap236 (för de som valt att 

inte ha faddrar), barndopet och barnets fria vilja och frågan om alternativa handlingar 

(namngivning eller liknande). En relativt aktualiserad fråga för informanterna är frågan om 

medlemskapet i Svenska kyrkan, men här upplevs medlemskapet som en positiv aspekt av 

dopet och ibland också ett delmotiv till dop. 

 

3.2.1 Dopets självklarhet 

För i stort sett alla dessa informanter är det viktigt att döpa. I vissa fall är det endast viktigt 

för en av föräldrarna men inte för den andre.  När jag frågar varför det är viktigt svarar de 

flesta att det är självklart, att det är tradition, att man gör så. Här blir riten ett uttryck för 
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kontinuitet237 och liknar Härnösands stifts beskrivning i Födas, leva dö och uppstå, om att det 

hör till livet att döpas.238 De flesta informanter menar att det inte är en fråga de diskuterat 

egentligen.  

I: Hur tänkte ni då innan, varför döpte ni? 
F1: För mig är det en självklarhet, alltså, du vet, det finns inga alternativ för mig. 
Absolut inte!  
F2. Alltså det är jätteviktigt! Eller, viktigt är det ju inte, men det är ju såhär, ingen av 
oss är ju djupt troende. Ingen är ju, ingen är ju, speciellt religiöst så, men det känns 
som en naturlig del. Vi båda är uppväxta med det.239 

 

Den här gruppen har en reell vilja till att döpa, alla har tagit aktiv kontakt för att dopet ska bli 

av, och dessutom planerat och ordnat festligheter efteråt. Även om flera beskriver att de 

själva inte har den rätta tron, har de i alla fall den rätta viljan. För många är det en kulturell 

handling snarare än en religiös handling att låta döpa. Detta verkar också vara i enlighet med 

Reimers resultat, där hon beskriver hur livscykelriter oftast beskrivs som traditioner av 

utövarna själva.240 Flera föräldrar beskriver att Sverige är ett kristet land och att man därför 

döper sina barn. 

I: Vad betyder själva dopet för er? 
(tyst) 
F1: Jaa. Att hen blir kristen, blir hen ju. Det är ju. Att jaa… Hen blir som oss… (skratt) Ja 
menar är vi döpt så ska hen vara döpt, liksom. och det är liksom roligt, om hen ska 
kanske få besöka kyrkan och så, speciellt vid julen och då, det är ju mysigt att gå, vid 
jul i kyrkan. Så att det tycker jag.  
I: Skulle ni säga att ni tycker att det är viktigt att döpas? 
F1. Äh. Det är väl inte jätteviktigt, det är det inte. Inte för mig i alla fall. Men jag tycker 
att det är bra. Inte dödsviktigt. Det finns viktigare saker och oviktigare saker. 241 

 

Även om dopet är självklart är det inte jätteviktigt. Det finns i flera uttalanden spår av att 

man inte vill döma andra som man känner som valt att inte döpa sina barn. Man ska döpas 

för att det är viktigt och självklart, men det spelar ingen roll om man är odöpt. De enda som 

dömer den odöptes föräldrar är släktingar. 

F1: Nej men jag tycker att. Jag tycker det känns bra att hen är döpt som liten. 
F2: Ja. Men den tro som vi har och så. Så känns det väl naturligt för oss. Men sen, är 
det ju hens val sen om hen ska göra nåt annat. 
F1: Nej för det skulle ju inte vara nåt kul om hen valde att inte döpa sig sen. Nej det lät 
ju inte nå kul. Nej. Jag vill att hen ska vara döpt.242 
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Man vill att barnet ska vara döpt, och därför ser man till att ens barn blir döpt som liten. Det 

hör till livet att döpas som barn. Mitt resultat är relativt entydigt. Alla har valt att låta döpa, 

det är endast någon enstaka som inte hade velat döpa. I en familj finns en förälder som helst 

hade låtit bli att döpa men blev övertalad av sin partner. Under hela intervjun förhåller 

vederbörande sig negativ till dopet. Någon av föräldrarna i varje familj ville gärna döpa, och 

majoriteten ville gärna.243 Dopet är för denna grupp självklart och motiverat av traditionen. 

Flera informanter gillar tanken på att barnen skulle få välja själva, även om de valt att döpa. 

 
3.2.2 Dopet och barnets fria val 

Några föräldrar upplever det problematiskt att de ska välja något åt sina barn nu som de 

kanske egentligen inte vill själva. 

I: Tänker ni att det är något som tas bort i dopet, att det är något som försvinner när 
man döps? 
F1: Ja alltså det som, eller ja försvinner, eller ja på sätt och vis, det som försvinner, hen 
har ju en fri vilja att kunna välja bort den, eftersom det är vi som bestämmer att hen 
ska döpas. Och så där, på ett sätt så försvinner ju hens egna, alltså hen har ju inte sagt 
det själv. Så det kan jag ju förstå med att vänta tills de blir äldre och själva få välja det, 
då har de ju verkligen, alltså uttryckligen sagt vad de själv vill, det låter ju hemskt, men 
på något sätt så har man tagit ifrån dem, deras egna vilja. Men… fast jag ser det mer 
som att, vi har, vi har introducerat hen till det här, och så får hen välja själv sen då. 
Förstår du vad jag menar?244 

 

Hos denna förälder finner vi detta tankesätt, samtidigt som personen ändå kommer fram till 

att vederbörande snarare ger barnet en möjlighet än försvårar för barnet. Två föräldrar 

anger detta som motiv till dopet, att dopet förenklar för barnet senare i livet. Flera föräldrar 

säger att barn som inte är döpta troligtvis får det svårare att konfirmera sig. Och för att ge 

barnet större valmöjligheter, låter man döpa barnet och flyttar det fria valet till 

konfirmationen.  För en förälder som tänker så, skulle det vara jobbigt för barnet att inte 

vara döpt och dopet kändes rimligt eftersom det inte är en kostnad att vara medlem som 

barn. Hos en tredje familj finner vi ett annat resonemang kring den eventuella fria valet. 

I: Hur tänker ni kring barnets fria val vid dopet? 
F1: Ja det är klart. Det har hen ju inte på det sättet. 
F2: Nej men hen har ju å andra sidan inga andra fria val. 
F1: Nej precis. 
F2: Vi ger ju hen förmodligen kött och korv, det kanske är något som hen väljer bort en 
dag också. 
F1: Ja och vi är ju ändå här som att vara förälder, man är ju här för att guida dem, och 
guida dem kanske i rätt riktning. Och vi tycker att den här riktningen är rätt, då måste 
vi utgå från det. Eh. Och sen då, när hen är 18 år, får väl hen bestämma själv om hen 
väljer att… vara med i Svenska kyrkan eller inte. Eller hur hen ställer sig till det. Men 
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just nu så kan man känna att bli, vi är här för att guida hen på den riktning som vi 
tycker är rätt. och då kan jag tycka att dop, konfirmation och allt sånt där, det hör till, 
till vårat liv, så.245 

 

De som är osäkra på dopet, som inte ser det som en självklarhet, är de föräldrar som 

upplever att barndopet på något sätt tar bort barnets fria val eftersom man inte kan avdöpa 

sig.246 Flera föräldrar menar också att barnet inte har några fri val eftersom de inte har 

förmågan att ta beslut, och föräldrarnas vilja styr barnets liv vilket inte ses som något 

negativt. Det finns alltså en spänning i min urvalsgrupp när det gäller barnets fria val och 

dopet. Beroende på hur man ser på barnet, vilken människosyn man har, får det också olika 

konsekvenser på hur man ser på dopet. 

 
3.2.3 Dopet, tron och konfirmationen 

Bland de informanter som finner dopet problematiskt finns också en reflektion kring 

konfirmationens koppling till dopet. Man menar att om barnet döps nu får det möjlighet att 

välja att bekräfta detta eller inte vid konfirmationen. 

I: Varför valde ni att låta döpa? 
F1: Det är ju som en tradition. Sen när hen växter upp kan ju hen konfirmera sig sen 
om hen vill.247 

 

Dopet blir att servera sitt barn med en möjlighet som barnet får svara på vid konfirmationen. 

Detta resonemang finns hos fyra av tolv föräldrapar. Tanken på att dopet dessutom 

underlättar finns hos betydligt fler. Det är flera föräldrar som har erfarenhet av att barn som 

inte är döpta inte vill konfirmera sig. 

I: Ja ni tänker att hen har ett fritt val? 
F1: Ja och sen som så. Är det ju ingenting som vi säger att hen måste vara med, alltså. 
Men jag kan ju. Men jag tycker ju också så att om man ska konfirmera sig sen så. Så. Så 
är det ju må… Så känner jag folk som inte har velat konfirmera, alltså de har inte velat 
döpa sig, när man är… runt 15. 
F2: Ja det blir ju som för mig. Det minns man ju, när man var i den åldern som när 
kompisar konfirmerade sig. om det var, då ville man ju inte göra det just för att… 
F1: För att man inte ville döpa sig. 
F2: Ja för att man inte ville döpa sig.248 

 

Det finns alltså en tanke att man vill låta barnet välja själv, men av tradition döper man när 

barnet är litet. I den meningen kompletterar konfirmationen dopet, då det ger möjligheten 

att välja tro eller inte. Men det finns också en tanke att man vill att barnet ska kunna välja 
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konfirmation, och därför låter man döpa barnet eftersom barnet inte hade haft ett fritt val 

annars. Dopet ger alltså möjlighet till konfirmationen, och konfirmationen ses som barnets 

möjlighet att ta ställning till den tro som de döpts till. Konfirmationen ses som ett tillfälle att 

uttrycka sin tro i större grad än dopet. I Härnösands stift är konfirmationsfrekvensen relativt 

hög. 45,8 % av de femtonåriga medlemmarna konfirmerade sig år 2010249 medan samma 

grupp på riksplanet endast är 40,6 %.250 

 
3.2.4 Dopet och namnet 

Missförståndet att barnet får sitt namn vid dopet är fortfarande levande hos ett fåtal av 

informanterna, trots att det slutade vara regel år 1887 i Sverige.251 

I: Tänker du att det händer det något i dopet, att det blir någon skillnad liksom att vara 
döpt? (till förälder 1) 
F1. Nej. Nej. Inte mer än att man får ett namn. Ja. På skrift liksom. 252 

 

Samtidigt kan flera uppleva, även om de vet att dopet inte ger namnet, att namnet ändå är 

kopplat till dopceremonin. Att namnet är individskapande och skrivs in i livets bok. En större 

grupp uttrycker också att de vet att dopet inte ger barnet sitt namn utan att det sker via 

skatteverket. 

I: Vilken funktion tänker ni att namnet har i dopet? det har vi pratat lite om. 
F1: Ja alltså jag… Hens namn? Jaa… Men det är ju, jag men, men det är ju som att det 
blir på riktigt liksom. 
I: Ja vad är det som gör att det blir på riktigt? 
F1: Ja nä men, alltså, ja men, jo. men så säger man namnet och så får man vattnet och 
så välsignar dem, och det känns som att... Ja men någonstans är det ju, fast man har 
ju… fast man, man har skrivit… ja man har skickat in papper till skattemyndigheten, så 
känns det som att, det är ändå när man döper som det blir som fastslaget liksom. 253 

 

Detta fenomen, att barnets namn blir på riktigt, finns också med i Reimers studie. Att dopet 

är någonting performativt, att det sker något som gör en skillnad.254 Samtidigt uttrycker 

mina informanter att de inte upplever någon skillnad med att vara döpt. Men jag tolkar 

detta som att mina informanter inte vill se ned på de föräldrar som inte låter döpa sina barn, 

eftersom de många gånger är deras vänner och släktingar. Också i Reimers studie kan man 

se dessa tendenser, att det inte är fel att välja att inte döpa sina barn men att det fattas 
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något för dem själva om de inte döper.255 I Petersson studie såg man att synen på dopet som 

enbart namngivande var växande mellan år 1946 och 1973,256 och han förutsåg att denna 

syn skulle fortsätta växa vilket motbevisas av mitt resultat. Det är i min undersökning endast 

enstaka personer som ser dopet som enbart namngivning men det är ändå intressant att 

uppfattningen fortfarande lever. 

 

3.2.5 Dopet som livets ceremoni 

Ett tydligt mönster jag sett när jag analyserat mina intervjuer är att dopet inte har så mycket 

med tro att göra. Ingen av mina informanter vill beskriva sig själva som religiösa257 och 

därför ser de inte heller dopet som en religiös handling. 

 I: Upplevde du att du i dopgudstjänsten fick utlopp för er tro? (till F2) 
(tyst) 
F2. jag är ju inte… Jag är ju inte speciellt troende så. Så, så för mig är ju egentligen inte 
dopet, det har inte jättemycket med religion att göra. Så. Så det kan jag ju inte säga att 
jag fick något utlopp för det om man säger, eftersom jag inte är speciellt troende. Så 
då var det ju inte aktuellt att ens tänka i de banorna.258 

 

Det begrepp som flest informanter känner igen sig i är kristna (16/24). Det är ett stort antal 

av informanterna, 14 stycken, som ser sig som troende, om än flera i väldigt liten grad. 

Endast en av dem beskriver sig själva som religiösa.259 Men trots att de inte anser sig vara 

troende, är dopet viktigt för denna förälder som vi mötte ovan, och för att dopet ska kunna 

vara viktigt, bör det enligt sociologisk forskning finnas en alternativ tolkning av riten för 

dessa föräldrar. I enlighet med Ewa Reimers anser jag mig ha hittat tydliga resultat på att 

dopet är en sociokulturell handling och inte en religiös handling.260 Det är viktigt för 

familjerna att fastställa det bestående och binda ihop historien, nuet och framtiden och 

skapa kontinuitet med de andra närvarande.261 

F2. Nej men. Vi ville ju ha fokus på, på familjen i huvudsak och barnet i synnerhet. och 
det var ju inga problem, det var ju precis vad det blev, och det var jättebra.262  

 

Den önskvärda fokuspunkten för dopet är familjen i huvudsak och barnet i synnerhet. Alla 

dopfamiljer anger att barnet var i fokus, i vissa fall tillsammans med syskon, andra barn eller 

föräldrar. Jag hade önskat att jag frågat dem om Guds roll i dopet, men den frågan dök upp 
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för mig först efter flera intervjuer. Detta hade varit intressant att se i relation till barnet som 

huvudrollsinnehavare. I Reimers studie verkade prästen vara mer i centrum än barnet.263   

Självklart anser också mina informanter att prästen är en oundviklig del av dopet, men det är 

ändå barnet man har haft och som de har velat ha som huvudrollsinnehavare av dopet. 

Kanske har det här skett en förskjutning av fokus under de senaste sjutton åren, eller så är 

det en geografisk skillnad. I Falkenbergsstudien var det stämningen och atmosfären som 

gjorde störst intryck, men där fanns inte heller barnet med som alternativ vid frågan om 

fokuspunkten.264 Många föräldrar uttrycker att dopet är ett välkomnande av det nya barnet 

in i familjen.  

I: Vad var det hos er som gjorde mest intryck under själva dopgudstjänsten? 
F2. Ja för mig så är det ju definitivt att man samlas, släkten och familjen och sådär 
liksom och får… ja. ja, det är liksom det som jag tycker är, var fint. Sådär. Som sticker 
ut förutom traditioner och allt de vi kanske kommer till.  Jag tycker det är fint att 
träffas. men det var inte därför vi döpte hen… utan det är… 
F1: Jag tyckte det är själv liksom välkomnandet att liksom nu är hen här. Alltså på 
något sätt. Jag tyckte att jag ville göra ganska spec… Vi hade ju en ganska sån där 
dopceremoni med syskonet också, alltså att nu välkomnar vi hen in i vår familj och det 
är därför jag egentligen vill ha bara släkten. Att det liksom. Ja. Nu har våran 
familjemedlem kommit, liksom så. Det kan jag tycka bli en stark del när man har en 
dop sådär.265 

 

Informanterna firar att ett nytt barn har fötts och kopplingen till församlingen är marginell. 

Det handlar om att foga in det nyfödda barnet till det gemensamma livet.266 Hos några 

dopföräldrar finns tanken att barnet blir en del av församlingen i högre grad på landsbygden 

än i staden. Dopet ses över lag mer som en initiationsrit i familjen än i Guds rike. Det handlar 

om en förklaring av riten som rör det jordiska och denna världen. Här finns inte någon aning 

om det eskatologiska. I denna doptolkning finns alltså inte någon form av efterlivstanke. Det 

är ett uttryck för kulturell lojalitet och tillhörighet in i den egna lilla familjen men också in i 

släkten.267 Falkenbergsstudien visar dock motsatt resultat. Att barnet uppmärksammas i 

släkt och vänkretsen är inte ett uttalat motiv till dopet (enstaka procent). Däremot verkar 

fullföljandet av traditionen, att få de av kulturarvet (60 %) och att föräldrarna är döpta (50-

60 %), vara det viktigaste motiven till dopet. Kring 30 % anger att de vill att barnen ska ha 

tryggheten hos Gud och att de vill uttrycka en glädje över livets gåva.268 
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När jag frågar efter församlingens betydelse vid dopet svarar en dopförälder; ”Ingenting!”.269 

Församlingen ses som den egna släkten som man bjudit. Den församlingen upplever man sig 

vara en del av, med upplevelsen av delaktighet i den stora församlingen är inte lika självklar. 

En förälder uttrycker hur församlingen kanske uppmärksammar deras dop efteråt men att 

församlingen inte är en viktig del av deras dop. 

I: Upplevde ni att barnet liksom blev en del av församlingen i och med dopet? 
F1: Jag skulle inte hävda att det blev någon skillnad då, alltså, inte för min del då. Men 
att hen blir ju en del av… Alltså jag tänker ju på församlingen som de vi hade bjudit in, 
såklart. Och våra vänner och släkt och så, hen är ju en del av dem redan. Så att. Det… 
är kanske snarare tvärtom. Att de skulle få dela en bit av hen än att hen skulle få del av 
dem, eller vad man ska säga. 270 

 

Under dopet får församlingen, som ses som släkten, del av barnet. Det handlar om en 

kombination av det nya livets rit och föräldrablivandets rit. En förälder beskriver att det inte 

blir någon skillnad för barnet att vara döpt, men att det blir skillnad för vederbörande som 

förälder, eftersom dopets ceremoni uppskattas för personlig del. Detta kan man också hitta 

stöd för hos Reimers.271 I Peterssons studie är detta det vanligaste uttryckta 

ställningstagandet kring dopet, att det ger tillfälle att besinna föräldraskapet hos 73,5 % av 

föräldrarna.272 Även om detta finns hos några av informanterna, att dopet handlar om 

föräldraskap, är det inte lika uttalat som det verkar ha varit hos Peterssons informanter på 

sjuttiotalet. 

     Familjetänkande genomsyrar flera av dopets symboler som man ger tolkning utifrån 

tanken att dopet är en livsceremoni, där det lilla barnet blir en del av släkten.  

F1: jag tror att det är mer… just klänningen i vårat fall, symbolen för mig är att jag och 
mina kusiner är döpt i den, tio stycken. Och mina syskon. Och sen alla deras barn. Så 
att var nog mer så, för mig. Det är väl mer än 20 st som är döpt i den där klänningen. 
Så det var nog mer så.273 

 

Reimers studie visar också att dopklänningen fungerar som meningsbärande symbol när det 

gäller familjeblivandet. Också valet av namn kan i vissa fall härledas till släkten.274 Fyra av sju 

dopfamiljer som hade faddrar hade valt släktingar som faddrar. När jag frågar ett par 

informanter om de kan beskriva dopet, beskriver den ene föräldern dopkaffet eller snarare 

dopfesten som var efteråt. Informanten talar dessutom om kyrkan i bisats. Dopet är alltså 

för vederbörande i huvudsak festen. Enligt Reimers och sociologiska studier, hör det till en 
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livscykelrit att dela en måltid. Syftet är i huvudsak att manifestera de sociala 

förändringarna.275 En dopfamilj valde att ha vigsel i samband med dop. Med denna tolkning 

av dopet, att det handlar om familjeskapande, passar det mycket väl tillsammans med vigsel 

eftersom det också uttrycker familjeskapandet. Dopet blir en social bekräftelse av 

föräldraskapet.276 Att dopet idag också i större grad är en familjeblivningsrit har att göra med 

att många som döper sina barn inte är gifta. Det första barnets dop är alltså den första 

kyrkliga handling och den första riten man deltar i som familj. 

     Här finns alltså ett reflekterade kring dopet som inte har någon teologisk aspekt men som 

ändå inte kan utelämnas, eftersom det visar på föräldrarnas tänkande kring det egna livet. 

Detta tänkande förklarar också många fenomen, såsom att föräldrarna anser barndopet vara 

det normala eftersom deras dopuppfattning bygger på barndopet. Tolkningen av dopet som 

familjeskapande går inte ihop med en stark individ som själv väljer sitt dop. Bland Reimers 

informanter beskrivs tonårsdop som avvikande och konstigt.277 Enligt henne handlar det 

mycket om att familjen ska visa upp sin tillökning och glädjas tillsammans.278 I min 

undersökning hade jag en informant som sa att dopet var ett tillfälle, då man fick ”visa upp 

vad man ställt till med”279. 

     Barndopet är för mina informanter ett sätt att uttrycka sin likhet med andra. Det är att ge 

barnen en möjlighet att själva välja senare vid konfirmationen. Det är också ett sätt att inte 

tvinga barnen att ta ställning vid konfirmationen utan ge dem möjlighet att ta ställning när 

de själva känner sig mogna. Dopet är familjeskapande och en handling som ger mening, 

enhet och kontinuitet. Familj är en positiv kategori som uttrycker tillhörighet och som man 

gärna firar. 

 

3.3 Teologisk hållning 

I Födas, leva dö och uppstå skriver Tyrberg att barnet lyfts in i ett större sammanhang som 

”den vuxne inte alltid har ord och bilder för men som man vill rikta sig mot”,280 vilket utgör 

en bakgrund till detta avsnitt. Det är inte alltid lätt för informanterna att tänka teologiskt. 

Flera föräldrar imponerar ändå med sin förmåga att tänka teologiskt. De allra flesta har 
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någon form av tanke att Gud på något sätt har med dopet att göra, även om det inte är det 

bärande för alla. För några av paren är dock detta en väldigt viktig aspekt av dopet. 

 

3.3.1 In i Guds familj 

I linje med tolkningen av dopet som familjeskapande finns samma tanke överförd till det 

transcendenta. Man upplever att dopet handlar om att bli en del av Guds familj.  

I: Vad betyder själva dopet för er? 
F1: Det är väl att hen blir, ja vad säger man, i Guds familj. Eller hur man ska säga… 
I: Hur tänker du? 
F2: Ja visst är väl just det innan. Ja det skulle jag säga. Innomsluten typ.281 

 

För många är dopet ett välkomnande. Ett välkomnande på familjeplanet och för några på 

församlingsplanet och in i Svenska kyrkan och in i den kristna gemenskapen. 

I: Vad betyder själva dopet för er? 
F2: (harkel) 
F1: Ja som jag sa tidigare så kan jag tycka att det är ett, ett välkomnande att ett nytt liv 
har skapats. Och att det är ett, ett, ja vad ska man säga… kommer in i liksom den 
kristna gemenskapen, på något sätt, kan jag känna. Att nu är hen en del av oss alla 
andra, liksom som är… ja.  
F2: Ja på något vis tänker väl jag så också. Men sen så… tänker man väl att det ska 
finnas nån som beskyddar hen och som man, ja, som man inte riktigt har, koll på vad 
är för någonting exakt men, på något vis så tror jag nog att det är nån, någoting som… 
F1: Som hjälper oss. mm. 
F2: Som hjälper oss och till, och håller en vakande, ett vakande öga över situationen 
och sådär va.282 

 

Dopet ses som ett välkomnande in i kyrkan, den kristna gemenskapen, och något som ger 

delaktighet i Guds familj. Tankarna är svåra för föräldrarna att utveckla. De kommer ofta 

tillbaka till samma ord och samma sätt att beskriva. Dopet är ett familjeblivande också i en 

större aspekt än den rent biologiska. Eftersom dopet för många av föräldrarna handlar om 

familjeblivandet verkar det ligga relativt nära till hands att teologisera detta. I dopet blir vi 

familj med varandra, men också med Gud. 

 

3.3.2 Guds välsignelse och beskydd 

Den tydligaste teologiska tanken som finns hos de flesta föräldraparen är att man tänker att 

dopet ger Guds välsignelse. Det återfinns också hos Petersson.283 I välsignelsen ingår Guds 

vakande öga och skyddande hand. Välsignelse är ett ord som många använder och som 

många anser har med dopet att göra och som de har en positiv bild av. 
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F1: Men är inte det att det, att det, att man ska, eh. Eh vad heter det, vara välsignad 
från, vara välsignad av Gud. Att nu är det som, (harkel) att hen har, att hen är del i 
hens liv, om man säger så. Så tror jag att det är. 
F2: Med nöddop och med barn som höll på att dö när de föddes och, det liksom är 
något sånt.. 
F1: Man ska väl vara välsignad liksom, in i den kristna gemenskapen och att Gud ska ta 
hand om en. mm.284 

 

Många föräldrar kan tycka att dopet ger något. I elva av tolv dopfamiljer finns en tanke om 

att dopet faktiskt ger någonting, även om det för två familjer gäller just vid tillfället, men för 

nio är det ändå någonting i stil med ett medlemskap som ger möjligheter: Guds beskydd, 

Andens gåvor eller ett inträde till Guds rike. 

I: Vad tänker ni kring den texten? 
F2: Ja att hen ska få bli, beskyddad och få styrka ifrån Gud så länge hen väljer själv det. 
Att barnet får ta emot det.285 

 

Flera talar om att dopet ger medlemskap i kyrkan, vilket också överensstämmer med ett 

tema hos Petersson.286 Ett antal föräldrar menar också att man väljer att låta döpa barnet 

eftersom man tycker om kyrkans värderingar. Enligt ritforskningen som lyfts fram hos 

Reimers verkar vidareförandet av värderingar och normer vara viktigt för livscykelriter. Det 

handlar om att skapa en gemensam historia.287 Temat kyrkomedlemskap är dock inte 

jättestort utan bara ett fåtal nämner det i mitt källmaterial. 

     Oavsett om det handlar om värderingar eller inte är det för flera föräldrar viktigt att 

barnet får del av Guds omsorg och beskydd. Gud ses som en förälder som tar hand om 

barnet och ser efter när föräldrarna inte har möjlighet. Det finns alltid någon form av hotbild 

som barnet behöver skyddas från. Dopet kan beskrivas som en skyddande vattenhinna hos 

barnet.288  

 
3.3.3 Vattnets rening 

När jag frågar informanterna vad vattnet gör i dopet är det fem av dem som uttrycker att 

vattnet renar eller tvättar bort. När jag däremot frågar vad vattnet renar från eller vad det 

tvättar bort är det få som har svar.  

I: Vad tänker ni, vad står dopvattnet för? 
F2: Ja. Jag tänker att man… att man renar… Att det blir som att man tvättar av 
någonting. Och så renhet. 
F1: mm. 
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I: Vad renas man från, tänker jag, eller? 
F2: Jag vet inte, för jag tänker ju att, om det är någon som inte behöver renas själsligt 
så är det väl småbarn (skratt), men kanske för att man ska bära med sig en skyddande 
dopvattenhinna, resten av sitt liv. Nej men lite att man… Det finns där liksom, som ett 
skydd då. 
F1: Ja jag tänker också så, jag tänker rent, tänker jag. Men det är ganska intressant det 
du frågar, från vadå? Liksom. Men det är det ordet jag tänker. Ja. Ja. 289 

 

Två informanter har ändå svar på detta. De tänker att dopet tar bort ondskan eller renar från 

det onda till det goda, vilket är något diffust uttryckt av dem, och de känner sig båda något 

osäkra. Två personer tänker också att dopet enligt kyrkan handlar om att rena från synder 

även om detta inte är något de själva tror på. 

I: Vad tänker ni att vattnet har för funktion i dopet?  
F1: Ja men att man ska tvätta bort, ja men att det ska rena. Så, så har ju jag fattat det 
som att, att det är, att man, man, man renar, och man tvättar bort synderna. Och så 
när man är såhär liten då har man ju inga synder men jag menar, om man pratar om 
vuxendop och såna här saker, så jag menar, det är ju mycket att man ska tvätta bort 
sina gamla synder och bli ren liksom. 
F2: De har visst synder. Hen bet mig en gång! (skratt) och så petade hen mig i ögat en 
gång, jahaa… och så skrattade du (till barnet).290 

 

I detta exempel tar den andre föräldern till sig den förstes svar och använder det senare i 

intervjun. Flera uttrycker också att barnet inte behöver renas från någonting eftersom 

barnen är undan skuld.  

F2: Det är väl mer att det, att hen. Att hen får någonting. 
I: Mera får än tas bort? 
F2: Mm. Egentingen är det väl så, jag menar, barn är så oskuldsfull så att den, den har 
ju ingenting. Det gäller att ge hen saker, ge dem saker och det här är en sak vi ville ge 
hen då. Mm.291 

 

Detta tyder på en människosyn, där man ser barnet som ett blankt papper som det gäller att 

fylla med text. Ingen förälder upplever att dopet tar bort någonting (förutom den fria viljan) 

från barnet, eftersom det inte finns något att ta bort. När barnet ses som oskuldsfullt blir det 

problematiskt för föräldrarna att tänka i termer att rena, eftersom det inte finns något som 

barnet behöver renas från. 

     När jag läser befrielsebönen är det många som tycker den är fin och söt. En del fokuserar 

på vad konsekvensen blir för de som inte är döpta. Det är endast en förälder som gör 

kopplingen till exorcism.  

I: Vad tänker ni, när ni hör de orden, kring den texten? 
F1: Exorcism. 
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I: Tänkte du det? 
F1: Jaa. Man driver ut… Ja men jag gör det. Jag har sett så mycket filmer (skratt). Jo 
men att hen hamnar i det goda, istället för att vara kvar i det onda, liksom.292 

 

Reningen från synd är alltså ett väldigt litet tema för föräldrarna, även om det finns hos 

några. I en SIFO undersökning 1946 ansåg 14 % av föräldrarna att barnen bar på en 

syndaskuld när de föddes, 1955 var siffran 13 %.293 Motsvarigheten till denna syn finns inte 

hos mina informanter. Flera har också alternativa tankar kring vattnets symbolik, att det är 

något som ger liv, något som välsignar, vilket är liknande tankar som funnits i andra studier. 

Men att det oskuldsfulla barnet skulle renas från synder det inte har, tänker inte många av 

föräldrarna. Föräldrarna, med vissa undantag, har svårt att se sina barn som syndiga och som 

i behov av rening. Trots att det finns en extern hotbild, något barnet behöver skyddas från, 

finns detta inte som en intern del av förståelsen.  

 
3.3.4 Korset i dopet 

I: Men i allt som är kristet finns ju oftast korset och Jesus Kristus med, som symboler, 
kan ni se på vilket sätt det finns i dopet? 
(tyst) 
F1: Men vadå? Inte är väl, är korset med i dopet? Eller hur menar du? 
I: Nej det kanske man inte kan se… Finns korset med i dopet? 
F1: Jo prästen står ju och gör korstecken och så här i alla fall. Så att det, ja det är ju 
med. 
I: Ja det är ju inte så enkelt att… 
F2: Men det är ju ett tecken på kristendomen. Det faller väl på sin plats.294 

 

Korsets plats i dopteologin är inte alldeles enkelt för mina informanter. Det är faktiskt ingen 

av dem som talar om korsets betydelse eller Jesu betydelse. För dem finns varken korset 

eller Jesus i dopet. Två dopfamiljer talar om Anden och många talar om Gud men ingen om 

Jesus förutom när jag ber dem göra det. 

I: Vad tänker ni, korset och Jesus finns ju alltid med på något sätt i kristendomen, 
tänker ni att de, eller kan ni se att de finns i dopet, på något sätt? 
[…] 
F2: Ja vi… jag vet inte om det har någon speciell betydelse för… på ett sätt är det ju 
det, för att det är grunden för, till, ja biblen och ja, det är ju den, den hemskaste 
händelsen i Bibeln, när Jesus korsfästes, så att säga, men att inte just det symboliserar 
dopet, utan att det symboliserar själva religionen, och att det ingår i den tron. Men 
sen så tror jag inte att det spelar någon roll, för att, man kan ju ha ett kristet dop men 
inte i en kyrka, och då är det ju inte något kors, eller ja, krusifix, eller ja, vad heter det, 
när det är när Jesus hänger på?  
I: Ja men krucifix, eller kors. 
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F2: Ja. Det tror jag inte har, för mig har inte det någon speciell symbolik med själva 
dopet, utan för mig har det bara att göra med själva religionen och kyrkan att göra. 
F1: Någonstans, det jag kan tänka, tänka och känna är, att det har väl inte med dopet 
att göra, men så fort jag går in i en kyrka så ser man, så kan man ju se korset och avbild 
ifrån Jesus och då tänker jag mer att det är någon form utav uppoffring och att nu var 
det väl ingenting som hen kanske valde så men, att det är någon sån här, ja men 
uppoffring, ja men för, som ja, Jesus fick genomgå för att, ja men för att vi skulle ha 
det bra. Ja. Men det… jag har nog inte tänkt på att det skulle ha… men då tänker jag 
nog kanske mer att dopljuset och såna symboler har med dopet att göra.  
F2: Eller korset i sig är ju inte det som Jesus hänger på? 
F1: Ja. 
I: Vad tänkte du? 
F2: Att det bara är ett kors, inte där Jesus hängde. Det kan jag symbolisera med dopet, 
men… själva korsfästelsen tycker jag inte symboliserar med dopet. 
I: Det finns inget? 
F2: Nej.295 

 

Här beskriver en av mina informanter hur korset och Jesus inte har med dopet att göra, men 

när informanten funderar över korsets koppling till Jesus kommer vederbörande självmant 

fram till en försoningsteologi. Offertanken finns med hos två informanter. De tänker att 

korset är en symbol för att Jesus offrar sig för mänskligheten men kopplar inte detta till 

dopet på något sätt. Jag anser att detta är mycket intressant och anmärkningsvärt. Korset 

ses som en symbol för den kristna tron, för kristendomen, men har inte naturligt en koppling 

till korsfästelsen. 

I: På vilket sätt eller kan ni se att korset och Kristus i dopet, eller Jesus? 
(tyst) 
F2: Ja. Korstecknet. Eh… 
F1: Ja… Spontant så tänker jag ingen koppling. Men däremot så hade det ju känts 
konstigt om det bara hade varit… ju… stjärnan eller någon annan. Om det hade varit 
någon annan symbol där. Men i sammanhanget så tänker inte jag att korset står för 
någonting. Men det betyder ju att det står för någonting eftersom det är den kyrkan vi 
är i. Men… ja. 296 

 

Korset är symbolen för den kristna tron men har inte med Jesu korsfästelse att göra. Varken 

korset eller Jesus har någon naturlig koppling till dopet. Det är svårt för informanterna att 

koppla ihop bilden av den lidande Kristus på korset med det lilla barnet vid funten. En 

dopförälder nämner uppståndelsen. Samma resultat visade sig hos Petersson. Dopet som 

nyfödelse fanns ingenstans i resultatet.297 
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3.3.5 Döden i dopet 

För en del informanter blir det väldigt jobbigt när jag frågar om de kan se döden 

symboliserad i dopet. 

I: Tänker ni att man, eller kan ni se döden symboliserad i dopet? 
 F1: Nej den tänker man ju absolut inte på. Nej det gör man inte. Det vill man inte 
tänka på en sån fin dag.298 

 

För andra kan man tänka sig att döden finns med, men de gör själva ingen koppling mellan 

dem om de inte frågas av mig. Och trots att man inte kan se någon koppling mellan vare sig 

döden eller korset och dopet, finns det ändå med i tanken att vara kristen.  

I: Vad är man när man är kristen?  
F2: Ja jag vet inte. Någonstans. Bak i huvet så tror man väl att… Ja men.. 
F1: Ja men alltså att det finns ett liv efter döden och alltså, att det inte bara är helt 
svart. Och det alltså ja, det tycker jag hör till liksom.299  

 

Synen på döden påverkas av att vara kristen, det ingår i den kristna tron, men det har inget 

med döden att göra. För en annan informant gäller dopet bara under detta livet, fram till 

döden, men inte längre än så. 

I: Vad tänker ni kring den texten? 
F1: jag tänker att… att det är mer det där är att hen har ju kommit till Gud och att hen 
ska vara skyddad från nu och tills den tid hen dör. Så tänker jag.300 

 

För en informant är det viktigt att dopet inte påverkar livet efter döden, eftersom man 

bedöms efter vad man gjort mot andra, inte huruvida man är döpt eller inte. 

I: Tänker ni att dopet på något sätt påverkar resten av livet? 
F2: Nej. Jag resonerar ju som så, jag tror inte, jag tror inte, jag tror tillochmed att det 
inte skulle vara så viktigt för barnets skull att det skulle döpas, på samma sätt som jag 
tror. Gud kan ändå bedöma barnet på samma sätt, så det spelar liksom ingen roll av 
den anledningen. Man kan ju vara döpt och göra väldigt mycket dumheter och vara 
odöpt och inte göra så mycket dumheter… så jag, jag tror att man bedöms, ändå efter 
det du gör mot andra… Så då, då spelar det liksom ingen roll egentligen. Däremot så 
tycker jag att, ändå att, de ska döpas. För jag tycker ändå att det är viktigt. Men inte 
att jag tror att det har en… 

 

Dopet påverkar inte en eventuell frälsning och räddning från döden. Dopet ger inte evigt liv, 

det är ens gärningar som påverkar detta. En informant menar att befrielsebönen uttrycker 

att dopet är viktigt för att inte hamna i helvetet även om personen inte själv tänker så. 

F2: Ja men det är ju lite som, ja men nu blir hen döpt, det är ju tur för annars hade hen 
ju hamnar i helvetet. (F1: skratt) Ja men lite grann. Det var ju för att ta i. Lite grann. 
Men det är ju lite åt det hållet, inte exakt det ordvalet.301 
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För en annan informant, hör det till tankegodset kring dopet att man i och med dopet är 

garanterad en plats i Guds rike, trots att informanten tar avstånd från att beskriva sig själv 

som troende. 

I: Kan man se att döden på något sätt finns symboliserad i dopet? 
F2. Absolut inte för mig. Utan tvärtom. För att, nej. För mig är det… alltså, inte 
pånyttfödelse men det är en start, en början, inte slutet. 
F1: Ja det beror ju på hur man ser det då… Om man ska anse att dopet är en inträdelse 
i gemenskapen liksom och att du är med, att du ska få komma till Guds rike, då är det 
ju också, i och med att du är döpt så är du ju garanterad en plats i Guds rike, även om 
du inte är… eftersom du… Alltså… Det är ju en… 
F2: Nej det tänkte jag inte ens på… Men nej. För mig är det bara en… 
F1: Då vet du ju att, var du hamnar så att säga (skratt).302 

 

Hos flera som har ett vidare perspektiv, att dopet gäller frälsning eller tillträde till Guds rike, 

befrielse från helvetet och så vidare är detta i flera fall inte integrerat. När de uttrycker detta 

beskriver de i regel vad andra tänker eller vad de hört, men det är inte i linje med vad de 

själva känner och upplever. Endast en förälder har ett evighetsperspektiv och talar om 

återuppståndelse, ljuset i tunneln osv.303  

 

3.3.6 Trosbekännelsen i dopet 

Det är inte alltid självklart vad alla kyrkans trosbekännelse egentligen betyder. Vissa begrepp 

tas som allmängiltiga av mig som intervjuare, men det är inte alltid fallet.  

I: Hur upplevde ni trosbekännelsen vid dopet? Tänkte ni på den? 
F1: Va? Trosbekännelse? Jag känner att jag kan ingenting. 
I: Det är inte tänkt att det ska vara ett korsförhör, att jag ska veta vad ni tänker. 
F1: Jag vet inte ens vad trosbekännelse är.304 

 

Efter en viss förklaring beskriver denna informant att vederbörande inte har något som helst 

problematiskt förhållande till trosbekännelsen, precis som de tjugo andra i undersökningen. 

Flera dopföräldrar beskriver hur de själva är kristna men kanske inte troende och inte 

religiösa. Man skulle kunna tänka sig att det skulle bli problematiskt för dem att bekänna sin 

kristna tro, men på detta område är det för de flesta inte särskilt konstigt. Också de som 

tydligt säger att de inte har en tro, tycker att det går bara fint. Tre personer säger att det 

känns problematiskt att läsa med i trosbekännelsen. Två personer väljer att vara tysta. En 

läser med men känner sig kluven.  

F2: Ja men jag känner ju precis sådär också, för… Jag känner såhär att det jag säger 
där, jag läser sällan upp de där ändå, jag sitter mest och lyssnar. Det är ju för att i mig 
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själv så står jag trygg i att jag vet att det spelar ingen roll, för om det är någon som vet 
vem jag är och hur jag tänker så är det nog Gud i så fall. Så jag behöver inte göra det 
för att bekräfta mig inför de andra och läsa upp det där. Utan jag… Så jag är oftast tyst. 
Men väl medveten om att… i mig själv att jag, jag behöver inte göra det för någon 
annans skull, och speciellt då inte för Guds skull. Utan… Så att… Det är min känsla. Och 
speciellt. Jag tänkte på det när vi stod där, framme vid dopet där, och så tänkte jag 
såhär, ja men jag hör ju att folk läser och såhär, men samtidigt får jag den här känslan 
att ”nej men jag behöver inte göra det”. Utan jag kan, jag kan bara lyssna och känna in 
stunden. 
F1: Fast jag blir ju så att jag, jag läser ju för att det tillhör. Fast jag vet ju att det är 
något som inte är synonymt med mig. Men… Eh… Ja. men jag kan inte vara tyst, 
märker jag. För då blir det ju så… Jag har den där att jag ska vara aktiv, men det är ju 
den inre motorn hos mig som är så. Så jag har inte kyligheten, eller alltså att jag tar 
tillfället i akt att hitta min egen… Det.. och jag känner inte att det är ett verktyg för mig 
att finna. Utan det är bara en ceremoniell grej. Så det vore ju lite spännande att leka 
med tanken, hur skulle det se ut om det blev ett verktyg för mig, men det har jag inga 
svar på. 305 

 

Ytterligare en person, som inte har problem med att läsa med, upplevde det jobbigt att svara 

på frågan efter trosbekännelsen åt sitt barn, eftersom informanten inte vet om barnet håller 

med. 

F1. Ja men precis. Ja men det dära minns jag ju väldigt... Väldigt tydligt att när prästen, 
när vi liksom, ja men hela den här trosbekännelsen, och när hen ställde liksom den här 
frågan, vill ni… vad står det… ”vill ni att erat barn ska döpas och leva med församlingen 
in Kristi gemenskap?”.   
F2: Ja det där kommer jag också ihåg. 
Ja. Jag sa ju ja, för att, det var ju därför vi gjorde det där, fast jag kände, det var så 
definitivt när hen sa den där meningen också. Då kände jag, ja men vem är jag att 
bestämma det egentligen? Så. Ehm. och… Ja. Jag kände mig lite osäker faktiskt. För jag 
tycker, det var så otroligt definitivt, ja nästan som en dom liksom. Men jag gör ju det 
här för att jag tycker att det är någonting fint egentligen. Fast den meningen 
egentligen, jag kanske bara reagerade där, jag vart lite svag där för att den är så 
liksom, den är så koncist såhära, vill ni. och så ska vi svara ja.306 

 

För ett par informanter har trosbekännelsen blivit starkare och starkare för varje gång de läst 

med i den och trosbekännelsens relevans har ökat. En informant beskriver hur 

trosbekännelsen vid dopet är annorlunda än vid andra tillfällen. 

I: Hur upplevde ni själva trosbekännelsemomentet vid dopet? 
F1: Ja inte var det något speciellt. 
F2: Nej det var väl inte mer än övriga gångerna. 
F1: Nej men precis. 
F2: och samtidigt, ja tycker texten en sån där gång blir lite mer… Ja. Det blir kanske lite 
mer vårt barn, som på en vanlig gudstjänst. 
F1: Att det är för barnets skull. 
F2: Det blir mer innebörd. Att man tänker att det är mer än något man lärt sig under 
konfirmationen.307 
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De flesta har alltså inga problem att läsa med i trosbekännelsen, oavsett om de tror eller 

inte. En minoritet finner detta problematiskt men hade då utarbetat någon form av strategi 

för att hantera detta. 

 

3.3.7 Händelsen dopet 

För fyra föräldrapar har dopet ingen som helst påverkan på det fortsatta livet. Man tänker 

dopet som en enskild händelse som inte blir en meningsbärande upplevelse utan snarare ett 

enskild tilldragelse. Lika många föräldrapar, fyra stycken, tänker att dopet påverkar i den 

utsträckningen att det för med sig ett medlemskap i Svenska kyrkan och på så vis ger vissa 

möjligheter och påverkar livet. Två föräldrapar tänker att dopet ger en trygghet under livet 

och att det påverkar ens framtid. Två föräldrapar tänker att dopet kan påverka livet, 

beroende på barnets eventuella framtida tro. 

     Hos ett föräldrapar finner vi väldigt intressanta tankar. Hos en av föräldrarna i detta par 

finner vi att vederbörande kände sig färdig efter de hade varit vid altaret. Då var det klart. 

När vederbörande senare hör befrielsebönen så upplever informanten att den innehåller 

uppmaningar till hur föräldrarna ska leva.  

Vad tänker ni kring de orden? 
F1: mm. 
F2: Ja att man skapar ett, ett band… Är min känsla liksom att, nästan en förbindelse, 
att, ”se nu efter barnet”. Eh…Ja. 
F1: När vi inte är närvarande, precis, håll ett öga, Alltså inte håll ett öga så, men eh… se 
hen och det är kanske lite mer som jag känner med kärleken också. Och det där var ju 
fint skrivet, och sen… eh… ja men ex… ja men som. att vi i symbolik vill att det ska vara 
ljust, ja men alltså lycka. och det kan ju leda också kanske föräldrarna att liksom hålla 
till lycka. Att liksom skapa en miljö där hen kan vara i ljuset. Ja. Och även om hen, vi 
säger, är arton år, och reser utomlands, så är det kanske inte alltid är ljust i alla 
stunder men att hen kanske kan hitta ljuset, om vi säger, eh… och söka sig själv till 
ljuset, om vi lär hen söka sig till ljuset så, så kanske hen kan, kan gå dit själv då, när, 
när tillfälle ges. För alltid någon gång så behöver man ju söka sig till ljuset. Om man 
lever livet aktivt. Och då… får hen hitta det, ja, möjligheten till att göra det själv. 
Mm.308 

 

Informanten talar också om att dopet är en förberedelse för livet och inte bara för stunden, 

och eftersom man inte kan avdöpa sig har det konsekvenser för livet. 

I: Kan man på något sätt se livet symboliserat i dopet? 
F2: Ja livets bok då som namnet skrivs in i Man… Jag ser det ju som att det är en 
förberedelse för livet, alltså också det kommande, och dopet är ju inte bara för den 
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stunden. För i så fall skulle vi ju bara kunna glömma det sen, om det bara vore för den 
stunden. Så att… För livet är det väl. Kan man odöpa sig? 309 

 

Informanten är också medveten om att det som sades vid dopet inte var riktat till barnet 

utan i första hand handlade om vägledning för livet. Fler informanter tänker, som vi sett 

ovan, att dopet ger något samtidigt som kopplingen till det fortsatta livet är liten. Kanske är 

detta inte heller så konstigt, eftersom de bilder som vanligtvis används som livstolkande 

dopbilder inte finns hos dopföräldrarna. Tanken om Guds beskydd skulle kunna överföras till 

detta och att det skulle finnas med hela livet, men föräldrarna gör inte denna koppling 

spontant när jag frågar dem om dopets påverkan på livet. Kanske kan man också här se en 

önskan om att inte se ned på dem som väljer att inte döpa. 

 

3.4 Orsaker till teologisk hållning och grundhållning 

Här försöker jag strukturera orsakerna till hur dopföräldrarna tänker. Följande mönster jag 

sett i min undersökning.  

Jag har funnit tre orsaker till de teologiska hållningar och tankar som finns kring dopet. För 

det första handlar det om ovana att tänka symboliskt med hjälp av den religiösa 

symbolvärlden men med ett eget symboliskt språk. För det andra handlar det också om en 

avsaknad av teologiska begrepp och ett kyrkligt språk, om bristande kännedom om den 

teologiska begreppsvärlden om än med ett rikt språk i övrigt. För det tredje handlar det om 

okunskap om dopets historia, om Bibelns och traditionens värld men god kännedom om den 

svenska historien. 

     I mycket kan man höra var mina informanter har sitt arbetsliv och sin fritid. Den som 

arbetar på statlig myndighet talar mycket om bokföring och registrering, namngivning osv. 

På samma sätt hördes det på ena intervjun, där en var van vid ceremonier på grund av att 

vederbörande var medlem i ett ordensällskap. En annan var van vid att tänka mycket fritt 

kring andlighet och utrycker sig så. Ytterligare en arbetade mycket borta och umgicks mycket 

med en arbetskamrat som var Jehovas vittne. En som var väldigt skeptisk till religion beskrev 

sig själv som naturvetenskaplig. 

     Inför intervjuerna fanns en oprövad förförståelse på att stadsbor skulle ha mer begrepp 

än de som bor på landsbygden. Inget sådant mönster visade sig senare i undersökningen. 

Det fanns också en förväntan på att det eventuellt skulle finnas en högre andel tolkning i den 

baptistiskt präglade trakten jämfört med orten med låg kyrkogång. Detta visade sig också 
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vara felaktigt. Kanske är dessa begrepp inte längre giltiga då de inte visar sig bland de 

kyrkliga traditionsbärarna.310 Kanske är det också så att samhället idag är mer rörligt, och 

skillnader mellan landsbygd och stad är mindre. Korrelationen mellan samhällsskikt, 

utbildningsgrad och geografiska områden visade sig inte i min undersökning. 

 

3.4.1 Den religiösa symbolvärlden 

Ett tydligt fenomen i min undersökning är ovanan att tänka i religiösa symboler. Några är 

vana, men de flesta har sällan tänkt på detta sätt. 

F2: Jag har nog inte tänkt så mycket vad jag har… inte mer än att det är liksom 
ceremonin. Att det ingår i ceremonin och sen har jag liksom inte tänkt mer på vad det 
symboliserar.311 

 

Vissa informanter uttrycker att de blev uppriktigt förvånade över att allting som skedde 

under dopgudstjänsten hade mening och stod för något. Detta är anmärkningsvärt. 

Ytterligare en kände sig bekant med att tänka symboliskt. 

F2: Nu lever vi ju i en… Jag är ju ordensmedlem så det är ju rätt mycket symbolik som 
man har liksom tagit åt sig utav det och så att… jag tänker jättemycket på symboliken 
kring dopet och i kyrkan och hur det hänger rätt mycket ihop. Mm.312 

 

På motsvarande sätt som informanternas språk var präglat av dess erfarenhet, kan jag också 

se att deras förmåga att tänka symboliskt präglades av deras påverkan från diverse sociala 

kretsar men också från litteratur och film. 

I: Jag ställer samma fråga till dig (till förälder ett) kan du se någon symbolik i 
dopfunten? 
F1: Den är formad som en kalk. 
I: Ja just det, det kan man ju se.. absolut! 
F1: (skratt) 
F2: Ja men alltså. det kan man ju tänka sig kanske. 
F1: Eller jag har läst för mycket Dan Brown, kanske? Annars vet jag inte… Eller som en 
källa?!  
F2: Ja livets källa.313 

 

I vissa fall har informanterna uttryckt ett sug efter att få en tolkning, att jag ska berätta 

eftersom de själva inte vet. Jag har berättat för dem direkt eller vid slutet av intervjun. En del 

är väldigt nyfikna och vill lära sig. Symboler verkar också vara enklare att ta till sig än 

bibelkunskap och teologisk tolkning. När jag har berättat har jag fått svar som detta: 

I: Ni hade inte kunnat lista ut det? 
F2: Nej. 
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F1: Nej men då hade jag nog inte kunnat tänkt på, då var det väl bara, alltså, så var 
det. Punkt. Och så tänkte man inte så mycket på det. 
F2: Nej jag tyckte det var väldigt… fint symboliskt… tänkt. 
F1: Ja det var väl.314 

 

Bland de som känner till en tolkning, som har fått det berättat för sig, finns dels de som 

integrerat det svaret med sig, dels de som inte håller med. De som känner personer som 

korset är väldigt viktigt för, tänker aldrig på korsets symboler. En annan som har en 

upplevelse av att lära sig något symboliskt har det sedan integrerat hos sig. 

I: Tänker ni att det är något speciellt med dopvattnet? 
F1: Jaa. Jag visste inte att det var välsignat vatten. (skratt) Vi hade ett dop med min 
släkting, vi har en fäbodvall där jag kommer ifrån. Och så var det ett dop där och jag 
skulle gå och slänga vattnet bara där bakom knuten. Aaah! Det fick jag inte göra, det 
var ju välsignat, det skulle tas omhand på ett speciellt sätt. Så att jag visste inte det 
tidigare. Att det var det. Men. Ja det är väl att det är välsignat, att hen får ta del av det 
på nåt vis. 315 

 

Ändå kan jag se tydliga uttryck för att man har skapat symbolisk betydelse utifrån sin egen 

tolkning, framför allt när det gäller hur prästen bär runt dopbarnet och dopklänningens 

släktaspekt. De symboler som var enklast att ge en tolkning var framförallt ljuset som ofta 

fick stå för livet, glädje osv. Vattnet fick i flera fall också symbolisera livet.316 Döden vill man 

helst inte ha symboliserad i dopet. Flera uttrycker att döden skulle kunna symboliseras i 

dopet men att den tolkningen inte sker naturligt. Kanske för att döden inte är en positiv del 

av familjeskapandet utan snarare något som splittrar familjen. 

     Familjen är den symbolbild som är den viktigaste och mest meningsfulla för familjerna att 

knyta dopet kring. Den har potential att korrespondera teologiskt men används sällan så i 

Svenska kyrkan. Det betyder att de symboler som av föräldrarna används religiöst, används 

inte religiöst i lika stor utsträckning av Svenska kyrkan. 

 

3.4.2 Den teologiska begreppsvärlden 

En språklig förbistring skedde i två intervjuer, där informanterna trodde att jag pratade om 

prästens kläder och inte barnets när jag sa dopdräkten och inte ”dopklänningen” (vilket är 

deras begrepp). Ett annat exempel såg vi i not 301 ovan, där vederbörande inte vet vad en 

trosbekännelse är. En del blandar också ihop korset med Kristusmonogrammet (XP) på 

dopljuset. En del vet inte vad altaret kallas. 
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Många dopföräldrar upplever att de har brist på språk i intervjuerna. Att de inte riktigt vet 

hur de ska uttrycka sig. Många beskriver hur de inte brukar varken tänka på dessa frågor 

eller tala om dem och att de kanske aldrig egentligen reflekterat över dopets betydelse. 

Liknande känslor uttrycks hos denne informant. 

F1. Och någonstans är man ju liksom, alltså man, man går i kyrkan, man har sin tro, 
men man är inte så påläst, liksom. Ja.317 

 

Några par upplever också att de i och med dopsamtalet fick möjlighet att samtala med 

prästen om sina motiv för dopet och vad de egentligen tänker med dopet, vilket de 

uppskattar. 

I: Upplevde ni att tron fick plats i dopsamtalet, när ni hade det? 
F2: Jag måste tänka efter… 
F1: Prästen frågade ju det, eller vad det betyder för oss, varför vi döper. Och då var det 
ju första prästen som frågade egentligen, varför? Varför vill ni det här? Och det är väl 
den bästa frågan man kan fråga, så det var ju jättebra. Egentligen var det ju bara sista 
prästen som frågade det. Och då satte man ju ord på det också. Eh… Och det är ju 
ändå ganska intressant. 

 

Samtidigt som denne informant uppskattar sitt dopsamtal upplever de ändå att min intervju 

var ett bra tillfälle att få samtala vidare och att de nu blev ännu mer intresserade för dopet. 

Den informanten ger till och med förslag på att de skulle önska att andra också fick den 

möjligheten, att det som kyrkan skulle kalla dopuppföljning skulle vara utformat på liknande 

sätt. Informanten hade också önskat att de vid första dopsamtalet hade pratat om det som 

de samtalade om nu vid det tredje barnets dopsamtal. 

I: Är det något ni skulle vilja tillägga som vi inte pratat om? 
F1: Ja dels så känner jag ju att jag blir sugen på dop, nu mer, när man liksom får höra 
reflektioner från ditt håll, liksom betydelser och så vidare. Men på barn nummer ett, 
hade det faktiskt varit, det hade nog varit trivsamt om det kom. För troligtvis kommer 
det ju fler barn i ett familj. Då hade man kanske klätt dopet kanske inte på ett annat 
sätt, men man hade reflekterat på ett annat sätt. Eh… Kanske. Efter första barnet, att 
man får en reflektion om man vill, kanske med prästen eller kanske med någon annan, 
kanske som du. För det hade nog varit annorlunda om, om prästen hade suttit här. 
Utan någon utanför. Med kanske samma frågeställningar som du har. Ja varför inte. 
I: Men att få fortsätta på något sätt? 
F1: Ja för jag märker ju att, för då fortsätter man ju, för den cermonella, jag märker ju 
nu, det jag får med mig nu, att handlingarna är inte viktiga för mig, men däremot så 
märker jag ju att kyrkans andemening symboliserar livet. Nu sätter jag ord på det 
sättet, men det hade jag inte tänkt innan. Jag… innan du kom, märkte jag. Utan kyrkan 
i sig har fått vara verktyg för livets gång. Ja. Och… och för reflektion och så vidare. In… 
Annars hade jag bara tänkt att det var ett andligt rum för mig själv.  
I: Och ändå har jag inte kommit med (skratt) några påståenden och svar. Jag har bara 
ställt frågorna.318 
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Denna intervju har gjort att informanten kanske mer än tidigare kan se dopet som 

livstydning och inte längre bara som en engångshändelse, en enskild tilldragelse. Detta tror 

jag beror på att denna informant getts möjlighet att reflektera på egen hand. Det är alltså en 

önskning som några informanter har, att de skulle ges mer möjlighet att samtala kring dopet 

och tro i allmänhet. 

     Vad som också är intressant är att informanterna genom intervjun snappat upp teologisk 

tolkning i mina frågor eller från den citerade befrielsebönen. Det visar att det hos vissa 

informanter finns ett sug efter ett teologiskt språk, precis som de var nyfikna att få höra 

symboliska tolkningar. Man behöver hjälp att formulera sig och testar det språk man hör. En 

talade om livets bok, en annan om rening från synden. Man kan också märka att 

informanterna lär sig av sin partner och plockar upp den andres tolkning för att bredda sitt 

eget ordförråd. 

     Ett fåtal av informanterna har med sig doptalet som det allra viktigaste minnet från 

dopet, och ser det som en tolkningsmöjlighet i sin egen dopuppfattning. 

F1: Ja men det var väl det här med att hen tog upp symboliken med i det värde som vi 
får, bara så att hen tog upp ett exempel med en hundring och dess värde. Och även 
om man skrynklade ihop den, och tryckte till den. och skrynklade ihop den och 
trampade på den så när hen vecklade ut den och strök ut den så finns ju ett, värdet 
ändå alltid kvar. 
F2: Äktheten i vattenstämpeln finns ju ändå alltid kvar.319 

 

Det man hör är troligtvis prästens ord och formuleringar hos dopföräldrarna. Flera använder 

också i relativt hög grad ett språk som inte i första hand är hämtat från Svenska kyrkan. 

Språket kommer många gånger från filmernas och böckernas värld, vilket märks i flera fall. I 

andra fall har man fått sitt språk från andra fromhetsriktningar eller religioner. 

I: Tänker ni att det är något speciellt med dopvattnet? 
F1: Ja det är ju, vad säger man, frälst. Säger man så? Man säger att det är… Sånt man 
kastar på vampyrer. 
F2: Vigt vatten. 
F1: Ja just det. Vigt. Heligt vatten. 
F2: Det känns mer som en symbol, det också tycker jag. Det är ju inge, det är ju vanligt 
vatten, liksom. 
F1: Ja men det skulle ju inte vara nåt. Skulle man bara se att det bara var vanligt 
vatten, då är det ju inte lika roligt, liksom. Förstår du? Det blir inget speciellt då! Men 
de, det är, det är väl klart att det är speciellt. Det är ju vigt vatten?320 

 

Också här tänker jag att det finns behov av att få dels använda sitt eget språk teologiskt men 

också få del av ett teologiskt språk som kan ge möjlighet till mer reflektion.     
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Det som också är värt att uppmärksamma, i kontrast till suget av teologisk tolkning, är det 

faktum att flera som har de rätta svaren, inte har dem integrerade i sig själva. Det är något 

de lärt sig inte gjort till sitt eget. Dessa talar om de andra och i dåtid. 

I: Vad betyder dopet för dig (till F1)? 
F1: Ja jag tycker ju att.. Alltså för mig så betyder dopet ingenting egentligen, om det 
ska vara så, jag är ju inte. jag är ju inte religiös. Däremot så har ju jag blivit uppfostrad 
inom kyrkan, om man säger, och gått på miniorerna och sånt där och jag menar, jag är 
ju liksom, född i det. Så att säga. Jag vet ju vad dopet bör betyda. Så. Eller vad det 
betyder för de som är troende, det vet jag. Men för mig så är det ju, så spelar det ju 
ingen roll. För mig är det ju inte att man är mer eller mindre människa om man är, 
eller att man är bättre. 321 

 

Kanske kan man säga att finns tre grupper av dopföräldrar. Det är de som inte vet och som 

inte är intresserade. Det finns en annan grupp som är intresserade men som inte vet. För det 

tredje finns det en grupp som vet mer men som inte har tagit det till sig. Kännetecknande för 

de flesta är att de inte riktigt vet hur de ska uttrycka sig och kanske väljer att inte uttrycka sig 

alls, eftersom man är osäker på vad som är rätt eller fel. 

     Här ligger en viktig nyckel för Svenska kyrkans möte med dopföräldrar. Avsaknaden av 

språk avhjälps inte med att Svenska kyrkan minimerar sitt eget språkbruk. Informanterna har 

i övrigt ett rikt språk. Det handlar inte om att de är outbildade utan att de saknar ett 

teologiskt och kyrkligt språk. De känner inte till bärande begrepp som är viktiga för 

förståelsen av kyrkans budskap. Samtidigt har de andra tolkningsnycklar för dopet som inte 

används av Svenska kyrkan men som har potential att få symbolisk betydelse teologiskt 

också. 

     En viktig faktor i min analys är att endast enstaka informanter talar om synd (och då inte 

integrerat) som en del av dopet, vilket kan härledas till att informanterna inte har något 

syndbegrepp. Hur ska man kunna förvänta sig att de skulle ha med synden som en del av sin 

dopteologi om de inte vet vad synd är? Liknande gäller andra teologiska begrepp såsom nåd 

och frälsning. Däremot använder man andra begrepp och bilder för att beskriva dopet. 

Dopet har fortfarande mening för föräldrarna, om än inte i betydelsen död och uppståndelse 

med Kristus, nyfödelse eller Andens givande. 

 
3.4.3 Bibelns och traditionens värld 

Något som också påverkar dopföräldrarnas teologi mycket är deras begränsade kunskap om 

dopets historia. Många beskriver att det var länge sedan de läste bibeln eller konfirmerades 

och därför inte riktigt kommer ihåg hur det var. 
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Två informanter väljer att lägga tonvikten på den svenska traditionen, att föräldrarna då 

erkände sitt barn, barnet skrevs in i kyrkoboken och slapp troll och oknytt. 

I: Hur tänker ni kring traditionen, hur kommer det sig att man döper barn och vuxna i 
kyrkan? 
F1: Ja traditionen är väl att man döps för att man skulle få slippa alla troll och oknytt. 
Och det är väl de gamla motiven.322 

 

De flesta andra beskriver att dopet har med bibeln att göra. Ett antal kommer ihåg Johannes 

Döparen, andra tänkte att det var Jesus som döpte. Om det döptes i en flod eller i 

Genesarets sjö, vet man inte riktigt. 

I: Vad tänker ni att vattnet gör i dopet, vad har det för funktion? 
F1: (skratt) 
F2: Ja det står väl lite i Bibeln det där va. Jesus var väl nere vid nån älv eller någonting. 
F1: Nån flod. 
F2: Och så hedde hen väl de under vatten och så tog hen upp dem och starta nåt nytt 
liv i dem eller nåt. De flesta som döptes då var väl lite äldre, tror jag.323 

 

Informanten är den enda som ger någon form av relevans till det historiska dopet och som 

faktiskt är inne på vad som hände när de döptes. En annan informant säger att Jesus var 

Guds barn men vet inte riktigt vad det har med dopet att göra. Några andra menar att dopet 

handlar om att Jesus tar till sig barnen, att de får komma in till Gud och för att visa att man 

vill tillhöra Gud.  

I: Vad finns det för tradition kring det, tänker jag. Hur kom det sig att man började 
döpa? 
F1: Mm. Det vet inte jag. Hur det kommer sig, ursprungligen. Men är det just för att 
man vill, ja, ja… Varför döps man? Är det att visa att man vill tillhöra Gud, tänker jag? 
Kan det vara så? Att man med en handling, aktiv handling?324 

 

Endast en dopfamilj tänker att dopet skedde med vuxna och att det nu har överförts på 

barnen. En annan familj är de enda som tar upp medvetenhet om andra doptraditioner. 

Flera informanter tar inte upp några historiska aspekter alls. En av dem tänker på påsken, 

vilket teologiskt inte är långt borta från dopet, men hos vederbörande var det inte en 

medveten tanke utan sågs som ett misstag. 

I: Var har det sitt ursprung då? 
F1: Är det inte Jerusalem, är det väl? Har det inte något med påsk att göra? Med 
påskdagen? Vad var det där då? Vad var det som hände då? Vid påsken? Det vet vi ju. 
F2: Ja men det var ju när han hängde där, Jesus. Blanda inte ihop det! (skratt) 
F1: Ja det var det! 
I: Ja, det är era svar jag är ute efter! 
F1: Ja men det har med kyrkan att göra, det har med bibeln att göra. 
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I: Ja men det har ju med saken att göra. 
F2: Ja men det… 
F1: Ja men det var ju så länge sedan man läste om det här. Och man läste bibeln. Och 
så har de ju förnyat den där och gjort om. Det är ju inte som att man läser om, bara för 
att det är en ny, heller. 
I: Nej. Men det är ju samma. Det är ju en ny översättning bara. 
F2: Det var ju nån som sänkte ner dem i nån flod, va? 
F1: va? 
F2: Det var ju nån som döpte dem i en flod, va? Kan det ha varit Johannes Döparen det 
kanske? (skratt)325 

 

Det som kan konstateras är att mina informanter saknar teologiskt språk, vissa har svårt att 

tala i symboler och många brister i den historiska kunskapen. Jag upplever hos dem ett visst 

obehag när de visar sin okunskap. De är inte stolta över att de inte vet. Faktum är att det i 

sex av tolv dopfamiljer inte anges några bibliska kopplingar när jag frågar om dopets historia 

och Jesu koppling till dopet. Detta tycker jag är anmärkningsvärt. Några som beskriver 

bibliska händelser beskriver felaktiga fakta utifrån urkunden, d.v.s. att de kan säga att Jesus 

var den som startade dopet och döpte sina lärjungar osv. Endast en person återknyter till 

berättelsen om Jesus och barnen. Ingen informant talar om något som liknar 

missionsbefallningen. 

 
 

  

                                                             
325

 SS3 



 
 

61 
 

4. Mötet mellan Svenska kyrkan och dess dopvilliga medlemmar när 

det gäller dopteologin 

Enligt Ewa Reimers finns det en viss problematik i mötet mellan Svenska kyrkan och de som 

väljer att döpa sina barn i Svenska kyrkan.  

Från Svenska kyrkans sida uppfattas den stora mängden dop inte enbart positivt, d.v.s. 

som ett uttryck för människors förtroende för kyrkosamfundet, utan också som ett 

problem. Det finns misstankar att människor döper av anledningar som inte är 

förenliga med Svenska kyrkans syn på dopet och att kyrkan enbart utnyttjas för att 

skänka glans åt en stor händelse i familjens liv.326 
 

Henry Cöster menar att innebörden som kyrkan tillskriver dopet är både okänd och 

ointressant för människor. Han menar också att dessa människor inte betecknar sig själva 

som kristna, trots att de deltar i riten. 327 Min undersökning visar att denna grupp faktiskt 

beskriver sig själva som kristna framför troende och religiösa och att en hel del av dem 

faktiskt har någon form av teologisk tolkning som är inspirerad av eller i enlighet med 

Svenska kyrkans doptelogi. I Falkenbergsstudien fanns dessa tendenser också, då mellan 70-

80 % av deltagarna beskrev sig själva som kristna på sitt eget sätt.328 Mina informanter angav 

i relativt hög grad, precis som i Falkenbergsstudien, att de fick utlopp för sin angivna tro i 

dopet. Mina informanter håller alla med om att deras syn på dopet rymdes i 

dopgudstjänsten och i dopsamtalet.329 

     Reimers menar att det skett en förskjutning i Svenska kyrkan som önskat stärka dopets 

ställning, till en mer kultisk handling framför de kulturella aspekterna av dopet.330 Hon 

menar också att människor uppfattar kyrkan positivt som bärare av kulturella värden, medan 

de negativa bilderna av kyrkan baseras på kyrkan som bärare av kultvärden. 

     Samtidigt visar min undersökning att informanterna har en i grunden positivt bild av 

kyrkan och dopet, även om dopliturgin tydligt framhäver det jag beskriver som teologiska 

värden, det mina informanter beskriver som religiösa värden, och det Reimers betecknar 

som kultiska värden framför det kulturella. En tänkbar orsak till den positiva synen på kyrkan 

är att informanterna har förmågan att tolka symboler fritt, i den mån de har intresse och 

förmåga att göra det. Min undersökning visar också att dessa informanter har en vilja till 

teologi och tolkning. Hos en viss grupp finns dessutom ett teologiskt sug efter tolkning. Detta 
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är en möjlighet för kyrkan. Mitt resultat visar inte att Svenska kyrkan skulle bli mer populär 

om kyrkan skulle bli mer populistisk och lade mindre betoning på de kulturella aspekterna. 

 

4.1 Likheter  

Man kan ibland uppfatta hos mina informanter något som liknar dopteologi. Denna teologi 

handlar ofta om den enskilda händelsen. Det förekommer att synen på dopet har med en 

aspekt av Gud. Här har jag försökt urskilja dopteologin för att visa på de mötespunkter som 

finns mellan Svenska kyrkan och dopföräldrarnas tänkande. 

 

Dopets relevans 

Dopet är viktigt för Svenska kyrkan. Det är ett av två sakrament, och det räknas som en av de 

viktigaste handlingarna i en människas liv och i kyrkans lära. Dopet är startpunkten och 

ingången. Min undersökning visar att dopet är viktigt också för dopföräldrarna. Man tänker 

inte i begrepp såsom sakrament eller vägen in i kyrkan, men dopet är ändå viktigt. 

Dopföräldrarna vet egentligen inte varför det är viktigt, de kan inte motivera det, men man 

upplever det som viktigt. Det hör till, man gör så och barnet blir kristet.  

     Här finns en gemensam mötespunkt mellan dem som låter döpa i kyrkan och de som 

arbetar för kyrkan. Man kan enas om att dopet är viktigt och relevant i en människas liv. De 

som väljer att döpa sina barn gör det för att de upplever det viktigt att barnet är döpt precis 

som det uttrycks av kyrkans företrädare. De vill båda barnets dop. Självklart kan bakgrunden 

till dopets relevans se olika ut, men från båda sidor finns en viss lyhördhet. För Svenska 

kyrkans del blir dopet inte giltigt genom föräldrarnas intellektuella kunskaper, samtidigt som 

mina informanter inte ser något problem med att Svenska kyrkan uttrycker sina tankar om 

dopet och Gud. Här finns goda förutsättningar för ett möte kring dopet, eftersom det är en 

självklar och självskriven del av både familjelivet och kyrkan. 

 

Välsignelse 

Det vanligaste teologiska begreppet som används av föräldrarna är att dopet ger välsignelse. 

Välsignelsen ses som någonting positivt som är önskvärt. Här anas ingen diskrepans mellan 

föräldrarnas syn och Svenska kyrkans teologi. Här finns verkligen en gemensam förståelse av 

dopet. Välsignelsedelen av dopet är varken för föräldrarna eller för kyrkan det mest centrala, 

men det är ytterligare en likhet. Kännedom om detta bör vara fördelaktigt för Svenska 

kyrkan i sitt arbete med dopet. 
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Dopet som gåva 

Dopföräldrarna menar att dopet ger barnen en möjlighet att välja själv. Om de väljer dopet 

åt barnet har barnet större fri vilja än om de inte väljer att döpa, samtidigt som några 

reserverar sig. Flera föräldrar ser dopet som något de vill ge barnet som gåva. För Svenska 

kyrkan finns en syn att dopet är en gåva från Gud som sker oberoende av barnets egna 

kvalitéer (även om det sedan måste tas emot i tro). Här finns ytterligare en mötesplats 

mellan Svenska kyrkan och dopföräldrarna. Även om de inte tänker precis lika, har de i alla 

fall liknande begrepp som ger förutsättning för samtal. Att föräldrarna vill ge barnet dopets 

gåva motsätter inte att dopets gåva kommer från Gud. För föräldrarna har barndopet en 

tydlig karaktär av att vara oberoende av individens kvalitéer. Därmed finns det en positiv 

förutsättning för samtal om dopet och dopets mottagande utifrån den gemensamma tanken 

om dopet som gåva. 

 

Guds familj och Guds folk 

En dopförälder talade om Guds familj, någon annan talade om att komma in till Gud. Flera 

hade någon form av förståelse av att dopet ger någon form av koppling och förening med 

Gud; att dopet påverkar gudsrelationen. Samtidigt fanns hos någon förälder en tanke på att 

gudrelationen ändå inte är beroende av dopet.  

     Svenska kyrkan talar om Guds folk och att barnet hör till Guds utvalda folk. I denna bild 

finns en viss exklusivitet som är svår att komma ifrån. Några är utvalda medan andra inte är 

det. En styrka med Gudsfolkstanken är att den flyttar fokus från exkluderingen. Dopet 

förändrar Gudsrelationen och detta skapar ett visst mått av exklusivitet men också 

inklusivitet och gemenskap. 

     För föräldrarna tror jag att Guds familj är ett positivt och användbart begrepp. Det 

utesluter inte tanken på Guds folk, och med biblisk kunskap kan talet om Guds folk få en 

reell innebörd. Det som är dopföräldrarnas kända värld är familjelivet. Det är aktuellt för 

dem, och därför kan jämförelsen mellan relationen med Guds kristna familj och relationen i 

familjen ligga nära till hands. Familjetanken utesluter inte Gudsfolktanken, och den har stora 

möjligheter att kunna tala till föräldrarna. Här finns en tolkningsnyckel som inte är 

främmande rent teologiskt men ändå ligger föräldrarna nära till hands. Faktum är att tala om 

Gud som förälder och om de kristna som Guds barn har mycket teologisk och biblisk grund. 
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Kyrkan och församlingen 

Många dopföräldrar är medvetna om att medlemskapet i Svenska kyrkan och den egna 

församlingen kommer med dopet. Att dopet är ett inlemmande i kyrkan är inte främmande 

för dem. Kyrkan såsom Kristi kropp och en förening med Kristus är inte något som finns i 

föräldrarnas begreppsvärld, men flera dopföräldrar tänker ändå att dopet är 

medlemsgrundande och en start på att bli kristen. Här finns möjlighet att mötas kring dopet 

och att fördjupa tankarna om kyrkosynen, vad kyrkan egentligen är och handlar om. 

Dopföräldrarna har en positiv bild av kyrkan och vill gärna vara en del av denna och delta i 

dess verksamhet. För en del känns det mer rätt att vara döpt om man ska delta i den 

verksamhet som kyrkan kallar dopuppföljning. Trots att dopföräldrarna inte själva beskriver 

detta som dopuppföljning gör några av dem en koppling mellan verksamheten för de små 

och dopet. 

     En del föräldrar upplevde det tydligt att barnet blev en del av församlingen och kyrkan i 

och med dopet, men hos andra fanns ingen koppling mellan det egna barnet och 

församlingen och inte heller mellan församlingen och dopet under själva dopakten. Här har 

Svenska kyrkan möjligheter, eftersom dopet och församlingen har en konkret koppling via 

medlemskapet. Det finns något konkret som sker i och med dopet. Detta kan ses som en 

symbolisk handling som sedan har flera bakomliggande teologiska bilder. I och med att man 

har en konkret handling att utgå fån kan det vara lättare för föräldrarna att kunna tänka 

symboliskt kring detta, på motsvarande sätt som det för föräldrarna var enklare att hitta 

symbolik i ett fysiskt ljus än i det abstrakta borttagandet av synden eller namnets uttalande. 

De flesta föräldrarna vet att barnet blir medlem i Svenska kyrkan i och med dopet på ett 

formellt plan, men medvetenheten om de bakomliggande orsakerna är mindre. Här finns en 

god start att börja samtala om inlemmandet i kyrkan som Kristi kropp för Svenska kyrkan. 

 

Guds Andes beskydd 

Flera föräldrar upplevde att dopet gav barnet Guds beskydd, det vill säga att dopet 

påverkade det fortsatta livet genom att Gud fanns med och höll koll på barnet när de själva 

inte var närvarande; att dopvattnet gav barnet en skyddande hinna som skyddade från det 

onda. Detta korresponderar väl mot förbönen och dess önskan om att befria barnet från det 

onda. Föräldrarna uttryckte att det finns ondska i världen och att Gud har förmåga att 

skydda barnet från denna ondska. Det finns här en koppling till den kristna kyrkans tänkande 

om Andens givande i dopet. Dopföräldrarna uttrycker inte att de tänker att Anden ges i 
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dopet även om det inte torde vara främmande för dem. Smörjelsen är inte längre ett 

liturgiskt moment i dopordningen, men detta skulle kunna vara i linje med föräldrarnas tal 

om en hinna som stöter bort smuts och gör att det inte fastnar vilket skulle kunna vara en 

symbolisk handling att fästa teologin vid.  

     Föräldrarna har ett behov av att beskriva hur barnet skyddas genom livet av dopet, vilket 

flera av dem tror. Anden blir Gud som barnet alltid bär med sig som en vägledare genom 

livet, och detta skulle fylla ett begreppsmässigt behov hos föräldrarna. Föräldraskap innebär 

både glädje och oro, vilket uttrycks i Svenska kyrkans dopordning genom inledningsorden 

och tackbönen. Flera föräldrar har ett behov att uttrycka den gudslängtan som finns hos 

flera av dem. En förälder uttryckte också att vederbörande förstod det här med Anden väl 

men uttryckte att Fadern och Sonen var svåra att förstå. Föräldrarnas längtan efter Guds 

beskydd av barnet, och deras tankar om att dopet ger det, och Svenska kyrkans tänkande om 

Andens givande i dopet kan korrespondera väl. Andens aspekt i dopet gör att dopet blir en 

del av det fortsatta livet och inte bara en engångshändelse vilket Svenska kyrkan uttrycker 

vara eftersträvansvärt. 

     Det som blir intressant när det gäller Andens beskydd är att en teologisk tanke fyller ett 

reellt behov hos föräldrarna och inte är någon extra fördjupning. Detta är en tydlig 

motivering till att dopets teologi måste göras mer tillgänglig för föräldrarna. Föräldrarna 

tänker att dopet ger något, kyrkan tänker att dopet också ger något annat, vilket svarar mot 

föräldrarnas tanke, men på ett djupare plan än föräldrarna kan se på egen hand. 

 

Evigt liv 

När det gäller dopets koppling till det eviga livet är min urvalsgrupp inte alls enhetlig. Några 

utrycker att det tillhör att vara kristen att tro att döden inte har sista ordet och att det finns 

ett liv efter döden. Man blir kristen när man döps men tron på ett liv efter döden kopplas 

inte direkt till dopet. Samtidigt som andra menar att människan får del av Guds rike eller ska 

komma till Guds rike genom dopet, vilket innebär att de tänker att dopet ger det eviga livet. 

En annan dopförälder menar att dopet inte spelar roll för det eviga livet utan att människan 

bedöms efter sina handlingar. Även om det finns en spänning mellan om man kommer till 

Guds rike endast genom nåd eller genom ens handlingar, så finns det kristet tänkande som 

är i båda dessa linjer. I lutherskt tänkande ger dopet hoppet om evigt liv även om dopet 

också måste tas emot och levas. På så vis finns en spänning mellan ”gärningar”, livet i dopet 

och dopet som frälsningsgrundande. Jag menar att det finns en spänning också inom 



 
 

66 
 

Svenska kyrkan i denna fråga och på så vis har man stora möjligheter att mötas med 

dopföräldrarna. 

     Teologiskt förfogar människan inte själv över sin egen räddning till det eviga livet, 

samtidigt som dopet och det eviga livet måste tas emot i tro. Det är inte den egna tron som 

gör dopet giltigt, men för att dopets löfte ska göra skillnad måste det tas emot. Att flera 

föräldrar har evighetsperspektiv visar att de också kan göra en koppling mellan dopet och 

frälsningen. Här finns det möjlighet för Svenska kyrkan att tillsammans lyfta frågan om 

döden och Kristi roll för det eviga livet och människans roll. Hos vissa föräldrar finns detta 

tänkande som kan vara en god utgångspunkt. 

     Det finns också en grupp föräldrar som är skrämda av tanken att man skulle tala om 

döden på deras dop. Kanske skulle talet om det eviga livet och uppståndelsen fylla ett reellt 

behov också här och överbrygga rädslan för döden. För föräldrarna är familjeskapandet det 

som är meningsbärande i dopet och döden är snarast familjesplittrande och upplevs därför 

negativt. Teologiskt kan Svenska kyrkan inte gå förbi dödens roll i dopet men den kan få en 

positivare genklang än något som endast är familjesplittrande. Det viktiga för Svenska 

kyrkans förmedling och samtal med dopföräldrarna är att löftena som ges inte är tomma 

utan har teologiskt innehåll och vilar på en säker grund. 

  

Reningen 

Flera föräldrar menar att dopvattnet renar. Ingen av dem kan uttrycka vad det är dopet 

renar från. Vattnets symbol kopplas till renande men man vet inte vad det är som behöver 

tvättas bort. Föräldrarnas ovan beskrivna ondska ses inte som något inneboende såsom är 

fallet i både befrielsebönen och vid den tidigare avsvärjelsen utan som en yttre faktor. Några 

föräldrar kunde se att vuxna människor hade inneboende ondska och synder men detta sågs 

inte hos det lilla barnet. Barnet sågs som oskuldsfullt. Människosynen i Svenska kyrkans 

traditionella teologi skiljer sig markant mot föräldrarnas människosyn. Beskydd blir alltså 

enklare för dopföräldrarna att uttrycka än befrielse. Dopföräldrarnas människosyn är inte 

ovanlig, den är den förhärskande i det moderna samhället. Den innebär att den moderna 

människan kan klara allt och ett barn är ett oskrivet blad. Ändå finns det viss medvetenhet 

hos några föräldrar om deras påverkan på sina barn och de val de väljer att göra åt dem. 

Men från det till tanken på arvsynd är kopplingen inte given. 

     Trots det uttrycker Svenska kyrkan officiellt att ondskan och synden är en del av 

mänskligheten och är något som människans renas från genom Kristus. Här har man en 
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gemensam plattform i det att föräldrarna förstår vattnets symbol som något renande. Vad 

det renar från och till är dock något som de själva inte finner svaret på. Här finns en möjlig 

ingång att tala om dopets frälsning och det kristna evangeliet. För att kunna förstå synden 

krävs att vederbörande känner till frälsningshistorien och korsets budskap. Till syndens 

begrepp hör också en förståelse av synd såsom en grundinställning och inte enstaka 

handlingar. Skillnaden i denna fråga jämfört med frågan om beskyddet är att det kanske inte 

lika mycket korresponderar mot ett uttryckt behov hos föräldrarna. Samtidigt kan det ändå 

korrespondera mot en känsla av att vara otillräcklig som förälder. 

     Kyrkans uppdrag är att gå ut med det kristna budskapet och dopets rening är en ingång till 

samtal om dopets frälsning. Det finns en risk att föräldrarna blir skrämda vid talet om synd 

vilket man inte kan veta. Undersökningen visar att man inte talar om synd, att man saknar 

syndbegrepp. Att man inte har ett begrepp är på ett sätt en god förutsättning eftersom det 

möjliggör att starta på nytt. Svenska kyrkans företrädare kan behöva arbeta mot vissa 

förutfattande meningar men man har också stora möjligheter att ge dopet en djupare 

mening för föräldrarna. Detta kan också ge föräldrarna nycklar till en förståelse av sig själva. 

 

4.1.1 Konsekvenser av likheter 

Som jag visat ovan finns det stora möjligheter till samtal och gemensamma beröringspunkter 

med utgångspunkt i de likheter som återfinns mellan Svenska kyrkans teologi och 

dopföräldrarnas dopuppfattning. Även om det inte är en gemensam teologi, förutom i 

tänkandet kring Guds välsignelse och beskydd, så finns det en gemensam språklig värld som 

gör ett möte möjligt. Något som också är en viktig del av mötet är den enskilda upplevelsen 

och dopgudstjänsten där intresserade av dopet möts kring dopet. Själva dopgudstjänsten 

och dopsamtalet och den uppföljande verksamhet är tre positiva mötesplatser där möjlighet 

till fördjupning finns. Viktigt att minnas blir då trots stora olikheter inom likheterna, så finns 

det någon form av gemensam förståelse. För det mesta handlar det om att Svenska kyrkans 

teologi är mer utvecklad och grundad än vad föräldrarnas dopuppfattning är, vilket också ger 

stora möjligheter till fördjupning. Det finns trots allt hos de flesta dopföräldrar någon form 

av teologiska tankar som är en god utgångspunkt för Svenska kyrkans dopuppföljning. 
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4.2 Kontraster  

Namngivning eller nämnande 

En kontrast som är tydlig mellan vissa av dopföräldrarnas syn på dopet och Svenska kyrkans 

syn på dopet är namnets betydelse. För några föräldrar fungerar dopet som en namngivning 

eller som en manifestation av namnet. Detta står i kontrast till kyrkans tanke om nämnandet 

av barnets namn inför Gud. Namnets funktion i Svenska kyrkan är dels att det skrivs in i livets 

bok enligt dopordningen och att poängtera att dopet gäller den enskilda individen som 

nämns vid namn. I teologisk litteratur anges detta ha varit ett större problem tidigare än vad 

min studie visar. Det var en minoritet som hade denna uppfattning av dopet bland 

informanterna. Endast ett par såg dopet endast som en namngivning, flera andra menade att 

barnet fick namnet ”på riktigt” vid dopet. Inte heller detta anser jag vara något hot mot 

dopteologin, detta är endast ytterligare ett perspektiv som kanske inte är helt i enlighet med 

Svenska kyrkans syn men som är relativt trivialt. Viktigt att nämna är också att många 

föräldrar på denna punkt vet att dopet inte ger namnet. Här delas en uppfattning om att 

något är felaktigt. Det behövs inte läggas någon stor vikt vid denna fråga vid mötet mellan 

Svenska kyrkan och dopföräldrarna. 

 

Lärjungaskap eller familjeskap 

Enligt Svenska kyrkans biskopar är tanken med dopet att det ska föra den enskilda 

människans liv in i berättelsen om Jesus men få av mina informanter kunde se kopplingen 

mellan Jesus och dopet. Endast en upplevde att det kyrkan gjorde och sa, det som skedde vid 

dopet, handlade om livet i någon existentiell form. Dopet ses av föräldrarna mycket i 

koppling till den egna familjen. Barnet blir en del av familjen och familjen formas vid dopet. 

Här finns det stora kontraster. Föräldrarna har ingen tanke på lärjungaskapet i dopet. Kristus 

har inget med dopet att göra och troligtvis inte heller hans lärjungar. Några ser kopplingen 

att lärjungarna döptes men det har inget att göra med barnets dop. 

     I detta behöver Svenska kyrkan bli tydligare. Trots att detta uttrycks i dopritualen med 

orden ”Jesus kallar dig att vara sin lärjunge” så är förståelsen av begreppet när obefintlig. 

Svenska kyrkan har stora möjligheter att koppla dopbefallningen till barnets dop och att 

också barnet har fått uppdraget att vara Jesu lärjunge. Betoning på Jesus för betydelse i 

detta barnets liv behövs för att lärjungaskapet ska bli tydligt. En möjlighet till en start till 

samtal finns kring dopbefallningen och tilltalet om lärjungaskap. Här bedöms att föräldrarna 

torde kunna tänka sig en tydlig koppling mellan konfirmation och lärjungaskap. Enligt 
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Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmationsarbete är dopteologin konfirmationens teologi.331  

Möjligheter finns att koppla dopet till konfirmationen och lärjungaskapet. Enligt den 

konfirmationsteologi som Svenska kyrkan valt att arbeta utifrån. 

     Föräldrarna betonar att barnet ska få välja själv och det är också en del av lärjungaskapet. 

Kallelsen, att barnet kallas av Jesus till ett uppdrag, kan också vara en väg för Svenska kyrkan 

att tala om trons liv som Jesu lärjunge. 

 

Inlemmandet i Kristus eller familjen 

Någon tanke på att dopet skulle vara ett inlemmande i Kristus finns inte hos mina 

informanter. Inlemmandet i familjen är det som är tydligast för dem därefter inlemmandet i 

kyrkan. Båda dessa vägar är möjliga att gå för att kunna tala om inlemmandet i Kristus. 

Föräldrarna uttrycker att dopet fungerar som enande för familjen och denna betydelse 

menar jag går att överföra, både på kyrkan men också på Kristus. Det finns för Svenska 

kyrkan en möjlighet att fortsätta med samtal om vad det handlar om att vara en del av 

Kristus och att vara kristen. Den kristna gemenskapen och församlingens verksamhet är 

något som i stort sett alla föräldrar uppskattar och detta är en tydlig beståndsdel i 

Kristusblivandet som dopets betydelse. Detta går att förena med tanken på medlemskapet 

som en konkret symbol av inlemmandet. 

 

Kristus och Korset 

En stor kontrast mellan dopföräldrarna och Svenska kyrkan är att dopföräldrarna inte ser 

någon koppling mellan varken Jesus och dopet eller korset och dopet. Detta anser jag vara 

oerhört viktigt att ta i beaktande. Enligt Svenska kyrkan innehåller Kristus och korset en 

central tolkningsnyckel när det gäller dopets betydelse precis som i alla kristna frågor. 

Varken tanken på dopet som rening från synden, dopet som död och uppståndelse eller 

dopet som förlossning eller nyfödelse är möjlig utan kännedom om evangelieberättelsen om 

Kristus. Korset beskrivs av flera dopföräldrar som det värsta som hänt i kyrkans historia och 

som en hemsk händelse, inte något som ger livstolkning och mening. Inga frälsningsaspekter 

finns med i deras bild av korset. Korset symboliserar bara död, inte uppståndelse, för 

föräldrarna.  

     Utifrån Svenska kyrkans perspektiv bör det vara viktigt att ge föräldrarna möjlighet att 

tillgodogöra sig denna förståelse av dopet. Detta är huvudlinjen när det gäller dopteologin i 
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en kristen och luthersk kontext. För att dopet ska bli livstolkande är detta också en 

grundläggande teologisk syn. Det kan vara svårt för Svenska kyrkan att nå till föräldrarna 

eftersom de inte alls har detta tänkande, samtidigt som de har stora möjligheter då de har 

möjlighet att börja från början. Ovan visas flera exempel på möjliga tillvägagångssätt.  

     En alternativ väg för Svenska kyrkan vore att undvika tal om kors, död och synd. En 

dopteologi utan korset kan återfinnas hos Hammar.332 Hon har istället för korset försökt att 

lägga fokus på Jesu dop och Noaberättelsen men inte heller där slipper man undan synden. 

Enligt Luther hamnar man då i ärans teologi, en teologi där man själv ger sig förmågan att 

kunna klara sig utan Gud.333 Detta är inte i enlighet med Svenska kyrkans uppdrag även om 

man kan välja betoning i frågan. Flera föräldrar är inne på nådeperspektiv när det talar om 

dopet, att Gud älskar en oavsett om man läser med i trosbekännelsen eller är döpt.  

     De egna prestationerna och deras koppling till det eviga livet kan fungera som en ingång 

för samtal. En annan möjlig ingång kan vara att börja samtalet via frälsningshistorien eller i 

den enskilda människans samtid för den som möter dopföräldrarna. Dopföräldrarna är 

människor som uttryckligen säger att de är kristna, även om alla inte beskriver sig som 

troende. Det är en kristen kyrkas uppdrag att förklara vad det handlar om att vara kristen, 

för dem som säger sig vilja tillhöra och som aktivt deltar i initiationsriten in i det kristna livet. 

Korset är den kristna trons centrum, i synnerhet för den lutherska kyrkan. Därför är det 

uppseendeväckande hur okänd kopplingen är mellan dopet, korset och Jesus är. Om tidigare 

projekt har gått ut på att stärka dopet och nattvardens ställning bör det nu vara viktigt för 

den Svenska kyrkan att stärka evangeliet och korsets ställning. 

 

Livstolkning eller enskild tilldragelse 

En dopförälder uttryckte att vederbörande kunde se att temat för dopet inte var det lilla 

barnets födelse utan snarare livet. För denne själv var dopet en enskild tilldragelse, ett 

event, som gav konsekvenser för livet men inte något redskap för livstolkning. Ingen av mina 

informanter uttrycker att dopet fungerade som livstolkning. För Svenska kyrkan finns en stor 

möjlighet att, utifrån den kristna berättelsen, kunna tala om död och uppståndelse som ett 

livsmönster. Med den kristna synen på människan blir detta livsmönster nödvändigt för att 

kunna nå det goda. Det är inte förvånande att dopföräldrarna inte ser dopet som 

livstolkning, eftersom detta snarast är en konsekvens av att man kopplar ihop dopet med 
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Jesu död och uppståndelse. Hammar väljer en annan strategi då hon talar om dopet som 

livstolkning utifrån nyskapelse.334 Också Andens roll som beskyddare i dopet kan överföras 

till tanken om dopet som livstolkning. 

     Litteraturstudien visar att det inom Svenska kyrkan finns en vilja att låta människor tyda 

sitt liv i dopet och en önskan att dopet ska fungera som människors livstolkning. Min 

empiriska studie visar att man för att möjliggöra detta behöver tydliggöra kopplingen till Jesu 

liv, död och uppståndelse. 

 

4.2.2 Konsekvenser av kontraster 

Dopföräldrarnas grundläggande inställning går emot Svenska kyrkans teologi. Föräldrarnas 

tankar är inte detsamma som kyrkans teologi, men bygger inte på motsättningar. Om 

Svenska kyrkan vill att människor ska ta till sig dopets teologi behöver man inte ifrågasätta 

deras grundläggande syn på dopet utan snarare fördjupa den. Liturgin eller ceremonin är 

kanske den bästa mötesplatsen, där man har mötts och uppskattat dopet tillsammans. Den 

stora kontrasten mellan dopföräldrarnas och Svenska kyrkans syn på dopet är att det för 

föräldrarna inte är frågan om liv och död, utan att det är frågan om det här livet just nu. För 

Svenska kyrkan är det både och, redan nu men ännu inte. 

     Vid flera intervjuer har det visat sig att några informanter verkligen tyckt det varit 

spännande att få reflektera och fundera kring dopets mening, medan andra informanter 

känt sig trängda och förminskade. Jag tror inte att kyrkan kan komma fram till en enda 

gemensam dopteologisk modell för dopföräldrar. Prästerna i kyrkan kan inte alltid använda 

ett ultimat doptal och en utarbetad dopmall även om samma ordning är att föredra. Svenska 

kyrkans uttryck måste kontextualiseras och göras relevant efter behoven. Det betyder inte 

att dess teologi ska anpassa sig och förändras efter rådande enskilda behov. Det kristna 

evangeliet, är detsamma, även om det kan uttryckas på flera sätt. Dopföräldrarna uttrycker 

det inte som negativt att prästen och kyrkan står för något. Även om föräldrarna själva inte 

vill tala om Gud, är få negativa till att prästen gjort det, eftersom det förväntas av en präst. 

 

4.3 Hur ska de kunna mötas? 

Svenska kyrkan måste inte följa dopföräldrarnas syn på dopet, för att dopet ska kunna bli 

meningsfullt. Dopföräldrarnas syn måste inte diktera teologin när man genom denna studie 

vet hur dopföräldrar kan tänka. Kännedom om hur dopföräldrar tenderar att tänka bör 
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snarare hjälpa till och underlätta för teologin. Många informanter beskrev hur de själva 

upplevde att de kunde uttrycka sin eventuella tro i gudstjänsten och ingen verkade ha 

problem med att kyrkans tro uttrycktes. 

     Dopet är inte beroende av att alla föräldrar måste ha ”den rätta tron”. Det framgår inte 

om dopföräldrarna tänker att människan är fri från synd eftersom de flesta inte använder sig 

av något syndbegrepp. Samtidigt menar de att deras barn inte behöver renas från något. År 

1946 respektive 1955 trodde 14 % och 13 % av Sveriges befolkning att barnet hade 

syndaskuld när det föddes. Då var det troligtvis en större kännedom om synden även om alla 

inte accepterade arvsynden. De dopföräldrarna hade ett syndbegrepp i större utsträckning 

än dopföräldrar har idag. Anna Karin Hammar önskar att Svenska kyrkan lägger dopets fokus 

på Jesu dop.335 Detta är inte någon koppling som någon av mina dopföräldrar gör även om 

man kan tänka att ett fokus på Jesu dop behövs eftersom det inte är känt. Faktum är att fler 

gör kopplingen till synden än till Anden (som är den bärande tolkningen av Jesu dop). Hon 

anger också en noakidisk dopteologi som en möjlig väg. Det torde vara positivt för Svenska 

kyrkan att införa flera olika begrepp och bilder för tolkning av dopet. Både Noa, Jesu dop, 

Romarbrevet och korset kan fungera väl som dopteologiska nycklar. Frågan är vilken strategi 

som är mest effektiv, att undervisa föräldrarna med flera berättelser och på så vis få en 

bredd eller välja ut de viktigaste berättelserna och fördjupa kunskapen? 

     Bland de beskrivna likheterna i början på detta kapitel finns möjliga ingångar till samtal. 

Det finns likheter som går att tala om, i vissa fall finns en gemensam grund i det att man 

tänker i liknande banor. När det gäller kontrasterna handlar det i mycket om en avsaknad av 

det som jag beskrev tidigare. Om de skilda världarna. Föräldrarnas värld och kyrkans värld. 

Jag beskriver hur kyrkans värld kan ses som tre; en symbolisk begreppsvärld, en teologisk 

begreppsvärld och de bibliska berättelsernas värld. Föräldrarna och de döpta barnen kan 

behöva hjälp att förstå dopet, eftersom det finns flera tolkningsnycklar som är viktiga, som 

föräldrarna troligtvis inte finner på egen hand. Svenska kyrkan bär ett ansvar som Jesus gett 

när det handlar om undervisningen. I denna undersökning finns en vägledning inför detta. 

     Det handlar inte om att dopföräldrarna tänker fel och kyrkan rätt. Föräldrar kan tolka 

dopet som ett familjeblivandets ceremoni, men det utesluter inte andra tolkningar. För 

Svenska kyrkan handlar det om att ge föräldrarna verktyg så att de kan få tolka dopet på fler 

sätt. Den kristna kyrkan har en famn full av bilder som hjälper till vid tolkningen av dopet och 

ingen av dem utesluter de andra, precis som de inte heller utesluter föräldrarnas bilder av 
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dopet. Anledningen till att Svenska kyrkan inte bara ska ta till sig föräldrarnas bild och 

strunta i sina egna är både på grund av tradition men det är också viktigt att finna biblisk 

grund och en grund hos Kristus i det kyrkan gör. Förhoppningsvis gör detta arbete att 

förståelsen för dopföräldrarna i Svenska kyrkan ökar så att också förståelsen av dopet kan 

öka hos dopföräldrarna. 

     Dopordningen, som den ser ut idag, innehåller många av dessa dopteologiska bilder. Jag 

har inte undersökt i vilken mån dopsamtalen innehåller denna dopteologi. Flera av de 

dopteologiska bilderna finns i viss utsträckning hos vissa av dopföräldrarna. Mot bakgrund av 

detta har Svenska kyrkan stora möjligheter att möta sina medlemmar i samtal kring dopet. 

Flera dopföräldrar efterfrågade också dessa möjligheter att få samtala djupare, inte alltid om 

dopet men om livstolkning. 

     Viljan och strävan finns hos dopföräldrarna. Meningen finns där hos dessa medlemmar 

som väljer att döpa sina barn även om de har en begränsad tolkningshorisont. Mitt resultat 

visar också att viss aktsamhet krävs i valet av metod för förmedlingen av tolkningen. I vissa 

fall hade dopföräldrarna faktakunskap men denna var inte integrerad. Här krävs en vuxen 

dialog i den teologiska världen ledd av Svenska kyrkan. I den symboliska och bibliska världen 

kan det vara enklare med en klassisk förmedling eftersom dessa världar kan upplevas som 

alternativa till vardagens och på så vis inte lika hotfulla. Resultatet visade också att flertalet 

föräldrar själva upplevde en brist på kunskap och uttryckte det som någonting negativt och 

ibland skamfullt. Detta kräver en viss känslighet av Svenska kyrkans medarbetare. 

     Svenska kyrkan har stora möjligheter till dopuppföljning när dopet aktualiseras i och med 

ett barns födelse. Dopuppföljningens ansvar gäller inte bara barn utan också föräldrarnas 

dop i den mån de är döpta. Efter barnets dop finns också möjlighet att möta dessa föräldrar i 

verksamhet som alla mina informanter deltagit i och då anknyta till dopets teologi. 

Dopuppföljning gäller inte bara upp till arton års ålder vilket varit den tidsperiod som varit i 

fokus för Svenska kyrkans dopuppföljningsprogram. Dopuppföljningen gäller hela det kristna 

livet. Hos föräldrarna finns intresset, i Svenska kyrkans organisation finns tillfällen och 

möjligheter. Det är upp till Svenska kyrkan att ta initiativ så att mötet faktiskt handlar om 

både deras dop och liv. Att dopet blir meningsfullt. Teologiskt är det dessutom upp till 

individens mottagande och Guds givande av tron, men Svenska kyrkan har alla möjligheter 

att hjälpa till på vägen och ge redskap till tolkning. 
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5. Dopföräldrars syn på dopet 

Här nedan beskrivs dopföräldrarnas syn på dopet och dess relation till Svenska kyrkan utifrån 

de tre frågeställningarna som angavs i början och som styrt arbetet. 

 

5.1 Vad betyder dopet för dopföräldrar i Härnösands stift hösten 

2012? Vilka bakomliggande orsaker kan man finna som påverkar 

dessa dopuppfattningar?  

De dopföräldrar i Härnösands stift jag intervjuat menar att dopet är något självklart för dem 

och någonting positivt som de valt själva. Vissa föräldrar har problem med att barnet inte 

har någon möjlighet att välja dopet själv, andra ser detta som naturligt. Många dopföräldrar 

kopplar ihop dopet med konfirmationen och ser konfirmationen som ett tillfälle då barnet 

får välja att ta ställning till sitt dop och sin tro. Dopet ger också möjlighet att konfirmeras 

eftersom deras erfarenhet är att ungdomar som inte är döpta inte heller vill konfirmera sig. 

Ett visst missförstånd att man i dopet får sitt namn är fortfarande levande men de flesta är 

medvetna om denna feltolkning. 

     Huvuddraget i föräldrarnas tolkning av dopet är att dopet är en ceremoni där 

familjeblivande manifesteras. Dopet är ett firande av barnets födelse och av 

föräldrablivandet. Dopet konstituerar familje- och vänskapsrelationer. Dopet fungerar som 

en initiationsrit i familjen. 

     När det gäller teologin finns det i urvalsgruppen tankar på att barnets gudsrelation 

förändras, att barnet kommer till Gud och blir medlem i Guds familj. Många tänker att dopet 

ger Guds beskydd och välsignelse. Flera föräldrar nämner att dopets vatten renar, men 

osäkerhet råder kring vad. Kopplingen mellan dopet och korset är i stort sett obefintlig hos 

dopföräldrarna och döden i dopet är för de flesta inte naturlig. Några föräldrar kopplar 

dopet till talet om det eviga livet. Trosbekännelsen är ett moment föräldrarna inte har 

problem med, bortsett från ett fåtal. Dopet ses i stor utsträckning som en engångshändelse 

och inte som något livstolkande. 

     Jag anser att orsakerna till denna dopuppfattning vara i huvudsak tre. Dopföräldrarna har 

i stor grad en avsaknad av teologiskt språk, många har inte kännedom om den religiösa 

symbolvärlden utan har en alternativ symbolisk värld och kännedomen om 

bibelberättelsernas värld är liten. 
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5.2 Vilka likheter och kontraster finns det mellan Svenska kyrkans 

dopteologi och dessa dopföräldrars dopuppfattningar? 

Man kan finna både likheter och kontraster när det gäller mina informanters 

dopuppfattningar och Svenska kyrkans dopteologi, likväl som man finner likheter och 

kontraster inom de två grupperna. 

     Den största likheten är dopets relevans; dopet är viktigt för kyrkan precis som det är 

viktigt för föräldrarna. Teologiskt är den största likheten att dopet ses som välsignelse av 

dopföräldrar och Svenska kyrkan. En likhet finns också i att denna likhet inte är det viktigaste 

tolkningsspåret. Både Svenska kyrkan och dopföräldrarna ser dopet som gåva, om än med 

olika avsändare, föräldrarna själva eller Gud. Tänkandet att dopet är en initiation i Guds 

familj är en likhet som finns. Liknande tankar återfinns också hos de båda grupperna när det 

gäller dopet som medlemsgrundande och påverkande delaktigheten i kyrkan och 

församlingen. Föräldrarnas tanke på dopet som en handling som ger beskydd 

korresponderar också mot kyrkans tanke på Andens givande och Guds beskydd. Vissa 

likheter kan återfinnas i tänkandet om det eviga livet. Dopföräldrarna har också förmåga att 

tänka att vattnet är renande precis som Svenska kyrkan också uttrycker. 

     När det gäller kontraster finns hos några informanter ett tänkande att dopet är 

namngivning. Föräldrarna tänker i liten utsträckning att dopet handlar om lärjungaskap, 

korset, inlemmandet i Kristus. Snarare tänker de att dopet handlar om familjeskap och 

familjeblivande. Dopet har inte heller aspekten av att vara livstokande för informanterna 

utan har karaktären av en engångshändelse. 

      Det som är relevant att se när det gäller likheter är att det inte är exakta likheter utan i de 

flesta fall handlar om att informanterna har en ytlig förståelse som är densamma som finns i 

Svenska kyrkan, men kyrkans dopteologiska förståelse är djupare. Det som är påfallande när 

det gäller kontrasterna är att det då snarare handlar om avsaknad än om skiljaktigheter. 

Denna avsaknad finns på tre plan, de plan som jag beskrivit ovan som den religiösa 

symbolvärlden, den teologiska begreppsvärlden och den bibliska världen. 

 

5.3 Hur kan ett möte och utbyte ske mellan Svenska kyrkans 

dopteologi och föräldrarnas dopuppfattningar? 

Viktigt att påpeka i detta fall är att ett möte i vissa fall redan sker mellan Svenska kyrkans 

dopteologi och föräldrarnas dopuppfattning. Det finns tre plattformer dopföräldrarna 
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uppskattar; dopsamtalet, dopceremonin och den uppföljande verksamheten i Svenska 

kyrkan. Dessa tre plattformer är fördelaktiga för Svenska kyrkan att använda för att möta 

dopföräldrarna. Dopföräldrarna finns inom kyrkan, de söker sig medvetet till kyrkan, de tar 

emot besök hemma av prästen, de kommer till kyrkan och bjuder in sina nära och de 

kommer på efterföljande verksamhet. Alla de praktiska aspekterna av mötet med 

dopteologin finns redan. 

     Det som verkar vara det svåra är mötet i samtalet. För Svenska kyrkan gäller att teologin 

får mötas med verkligheten och vardagen, att det kristna budskapet och den kristna läran får 

genomsyra kyrkans verksamhet. Enligt min undersökning finns behov på flera nivåer. Dels 

finns behoven hos föräldrarna att få uppleva, eftersom man söker sig till kyrkan. De har 

också ett behov att få bekanta sig med den religiösa symbolvärlden. Det finns hos 

dopföräldrarna en skam beroende av okunskap om den bibliska världen trots att de har ett 

intresse att få lära sig. Det finns också hos flera föräldrar ett sug efter teologisk tolkning och 

en kristen begreppsvärld. 

     Det torde vara fördelaktigt för Svenska kyrkan att utgå från den bibliska synen på dopet 

men också den bibliska motiveringen till dopet. Enligt bibeln säger Jesus själv att det är 

kyrkans uppdrag och att undervisning bör följa på dopet. 

     Bollen ligger i huvudsak ligger hos Svenska kyrkan och hos alla kristna. Det handlar om att 

stärka evangeliets och korsets ställning i kyrkan, om att ta missionsbefallningen på allvar och 

våga mötas.  
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Summary 

This is an essay within the subject of practical theology. The main interest is baptism. The 

aim of this essay is to describe the baptism theology of the Church of Sweden (Svenska 

kyrkan) and the history of the baptism. The goal is also, with the help of qualitative research, 

to study the view of the baptism with the ones who choose to let their children be baptized 

according to the liturgy of the Swedish Church in the diocese of Härnösand. The attempt is 

to give the Swedish church a pattern of action and a direction based on the result of my 

research. It is a describing, an explaining and an essay with the purpose to bring forth action.  

     First, I give a brief summary of the history of the baptism with a part about Martin 

Luther’s view of the baptism. Then analyze the baptismal theology in the Church of Sweden 

using the texts of the bishops, the baptism order of service, the writings in the diocese of 

Härnösand. I also look at two theologians that have based their baptismal theology on 

empirical research. I systemize this theology to guide the reader into the next chapter. 

     Second, I present my informers view of the theology. Their view is that the baptism is self-

evident. Several of the parents expresses that baptized increases the possibilities to go to 

confirmation even though some wonder if the baptism in makes the possibilities for the child 

to choose less. The major view by the parents is that the baptism is a celebration of the new 

child and a ceremony of becoming a family. Theologically the parents share the view that by 

the baptism the child becomes a member in Gods family and get Gods blessing and 

protection. Some of the expresses that the water cleanses but they don´t know from what. 

Neither the cross or death has anything to do with baptism. The baptism is a single event. 

The parents have no problems with expressing the creed. 

     My research has shown that the parents of the baptized children have little knowledge 

about the biblical stories, they are not using a theological language and the symbolical 

language is differing from the symbols of theology. There are both contrast and similarities 

between the parents and the church when talking about the baptism. Despite this, there are 

several opportunities for communication between the Swedish Church and the parents. In 

this essay I give a direction for the future work in the diocese of Härnösand.  
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http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=818565  

Svenska kyrkans statistik, ”Döpta, konfirmerade, vigda och begravda 1970-2011” Svenska 
kyrkan http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=890757&ptid=48063 
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Otryckta källor 

(finns hos Elin Lockneus) 

Transkriberad intervju NL1 

Transkriberad intervju NL2 

Transkriberad intervju NL3 

Transkriberad intervju NS1 

Transkriberad intervju NS2 

Transkriberad intervju NS3 

Transkriberad intervju SL1 

Transkriberad intervju SL2 

SL3 (återskapad) 

Transkriberad intervju SS1 

Transkriberad intervju SS2 

Transkriberad intervju SS3
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Bilagor 

 

Bilaga I 
 

Mall vid första telefonsamtal 

Hej, jag heter Elin Lockneus, ursäkta att jag ringer och stör men det är så att jag läser på 

Teologprogrammet vid Umeå universitet. Stämmer det att ert barn döptes den ____/____ i 

_________ kyrka? 

Ja, vad bra! 

För anledningen till att jag ringer till er är att jag gör en studie om informanter och deras syn 

och upplevelse av dopet. Och det jag undrar är om det finns någon möjlighet för mig att få 

träffa er och intervjua er? 

Ja, vad roligt! (Boka tid och plats) 

Hör av er till mig om ni har några frågor(lämna telefonnummer) 

Vad kul! Då ses vi!  

Bilaga II 

Mall vid intervjuinformationen 
Som jag kanske sa sist så heter jag Elin Lockneus och jag skriver magisteruppsats i teologi vid 
Umeå universitet. 
 Jag kommer ställa lite frågor till er angående ________dop. Jag kommer att börja ställa lite 
övergripande frågor, därefter om varför ni valt att döpa ert barn, vad själva dopet betyder 
för er och sedan kring dopets symboler och nu efter dopet.  
Känn er fria att uttrycka er! Det finns inga rätt och fel svar, det jag vill veta är hur just ni 
tänker. Och vi har inte bråttom. Det hela bör ta någonstans mellan 30 och 45 minuter, 
troligtvis inte mer än en timme.  
Under intervjun kommer jag att använda mig av ljudupptagare och den enda som kommer 
att lyssna på den inspelningen är jag och efter analysen är gjord kommer jag att ta bort 
inspelningen. Det ni säger kommer inte att användas i något annat syfte än den här 
uppsatsen och jag kommer inte låta någon annan veta att just ni är med i studien. Det kan 
hända att jag stöd-antecknar lite men det är bara för mitt eget minnes skull.  
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och avkodas innan de används. Skulle ni 
vilja läsa min uppsats när den är klar så kan ni höra av er till mig så kan jag maila en kopia. 
 
Är det något ni funderar över? 
Ställ gärna frågor om något är oklart under intervjuns gång! 
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Bilaga III 
Intervjumall 
 
Introduktionsfrågor 
När döptes barnet? 
Var döptes barnet? 
Är ni döpta? 
-och medlemmar i Svenska kyrkan? 
Har ni fler barn, har __________ äldre syskon? 
-är de döpta? 
Fick ni någon särskild dopinbjudan från församlingen? 
Hade ni något dopsamtal med prästen innan själva dopet? 
-hur var det? 
Fick ni något skriftlig information i samband med dopet? 
-Är det något ni läst? 
Har ________ några dopfaddrar? 
-hur valde ni dem? 
Vill ni berätta lite om dopet? 
-Var dopet en del av huvudgudstjänsten på söndagen eller var det en egen gudstjänst på 
lördag eller annan dag? 
-Döptes flera barn eller bara ert? 
-Vad gjorde mest intryck under själva dopgudstjänsten? 
-Var upplevde ni att fokus var vid dopet? 
 
Om valet 
Varför valde ni att låta döpa? 
Hur tänker ni kring barnets eventuella fria val? 
Om ni inte hade valt att låta döpa, skulle ni då haft någon annan alternativ handling? 
Barnet blir ju medlem i Svenska kyrkan i och med dopet, var det något ni tänkte på? 
-är det viktigt för er att era barn är medlemmar i Svenska kyrkan? 
 
Om dopet 
Vad betyder dopet för er? 
-är det viktigt att döpas? 
Tänker ni att det händer något i dopet?  
-är det någon skillnad att vara döpt? 
Varför döps barn och vuxna i Svenska kyrkan och i andra kristna kyrkor? 
Tänker ni att man får något i och med dopet? 
-vad? 
Tänker ni att det är något som tas bort i dopet? 
-vad försvinner isf? 
Ni har ju ett sätt att se på dopet, upplevde ni att ert sätt att se på dopet rymdes i 
dopgudstjänsten? 
Upplevde ni att ni kunde uttrycka er fritt om dopet vid dopsamtalet? 
-kändes det bekvämt? 
Upplevde ni att ni i dopgudstjänsten fick utlopp för er tro? 
Upplevde ni att er tro rymdes i dopsamtalet innan dopet? 
Hur upplevde ni trosbekännelsen vid dopet? 
Tänker ni att dopet påverkar det fortsatta livet? 
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-hur? 
Jag ska nu läsa något ur dopordningen som ni kanske känner igen. 

Gud, du som ensam räddar från allt ont,  
befria _______ från mörkrets makt, 
skriv hans namn i Livets bok 
och bevara honom i ditt ljus, 
nu och alltid. 

Vad tänker ni kring den texten? 
 
Dopets symboler 
Jag kommer nu att fråga er lite kring dopets symboler. Jag förutsätter inte att ni har tänkt på 
det här i förväg och har några direkta svar men ni får gärna fundera kring det nu. 
Hur tänker ni, finns det någon symbolik kring dopdräkten? Varför har man dopdräkt eller 
dopklänning? 
Vad symboliserar ljuset ni fick vid dopet? 
Är det något speciellt med dopvattnet? 
-vad? 
-Vad tänker ni att vattnet gör i dopet?  
På vilket sätt finns korset och Jesus/Kristus i dopet? 
Vilken funktion har namnet i dopet? 
Kan ni finna någon symbolik i dopfunten? 
Kan man se döden symboliserad i dopet? 
-hur? 

Kan man se livet symboliserat i dopet? 
-hur? 
 
Rollerna 
Hur ser ni på faddrarnas roll i dopet? 
Vilken roll har barnet i dopet? 
Vilken roll har föräldrarna i dopet? 
Vad fyller prästen för funktion vid dopet?  
Vilken roll har församlingen vid dopet? 
-Upplevde ni att _______ blev en del av församlingen i och med dopet? 
-var det tydligt att dopet skedde inom församlingens ram? 
 
Efter dopet 
Tror ni att ni kommer att uppmärksamma dopdagen på något sätt? 
-hur då? 
Har ni haft någon kontakt med Svenska kyrkan efter dopet? 
-skulle ni velat? 
Hur skulle ni beskriva ert förhållande till kyrkan? 
-Ser ni er som kristna, troende eller religiösa? 
Har ni något ni skulle vilja tillägga som vi inte pratat om? 
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Bilaga IV 
 

SS1 SS2 SS3 

Döpta i kyrkorummet? Ja Ja Nej. Hemma. 

Medlemmar? 2/två 2/två 2/två (avhopp) 

Döpta föräldrar? 2/två 2/två 2/två 

Syskon döpta? ja 2/två Finns ej. Finns ej. 

Dopinbjudan? ja, redan bestämt ja. Påverkade plats. nej. Egen kontakt. 

Dopsamtal? Ja hemma med F1. Ja hemma 2. Ja hemma +övn. 

Skriftlig information?  Psalm CD, Dopet. Dopet.  

Läst given information? Ja(mittupp) lyssnat innan dopet. Hela.  

Faddrar? nej 2 vänner 2 släkt 

Egen gtj eller huvudgtj? egen. egen. egen +vigsel. 

Döptes fler? nej. nej. nej. 

Störst intryck? Sov i famn, med i tal. gick runt välk. Prästens sätt att tala. 

Störst intryck? Släktens medverkan  Dikt. Festlokalen. <3   

Fokus? Familjen och barnet. Barnet. Barn +Mor +Far 

Varför döpa? Självklart. Tradition. Konf. Gillar ky. Tillhör trad. Bevaras. 

Alternativ handling? Ingen fråga, gratis i ky. talat om. Ej alt. -präst. Nej. 

Medvetenhet om 
medlemskap? 

Inte motiv, men 
positivt. 

nej. Men ville. Självklart Ja. 

Viktigt att döpas? ja. Nej. Mer för en/två Inte jätteviktigt. 

Händer det något i 
dopet? 

offentligör namn. Bekräfta namn, 
medlemskap. 

Nej. Tillhör kyrkan <3 

Kännedom om 
historien? 

Sockenky. Johannes D. Lärjungarna. Vuxna.  Bibeln. Påsk. Johannes D 

Fritt val? Barn har ej val. Gå ur. Visa vad som är viktigt. Har barnet sedan. 

Gåva i dopet? Familjen får ceremoni Intro SvKy,Trad,värdegr. Välkomna t. kristendom 

Tas bort i dopet? Nej. Fri vilja? nej. 

Rymdes egen dopsyn? Absolut. Ja. Fick bestämma. ja. 

Uttrycka tro? Inte tro de är ute efter Ja. Inte mer än behövs. nja. Dikt. 

Dopsamtalet? bekvämt. Tala om allt bekvämt. Mysigt. Priv. ja. 

Trosbekännelsen Fint. Kan den. bra/ frågan tuff! Fint. Hör till. 

Dopet påverkar 
fortsatt liv? 

nej. nej/kyrkans verksamhet Medlemskap - kristen 

Förbönen? Djup. Mörk. Kraftfull. Fint. Beskydd, styrka. Exorcism. 

Dopdräkten Släktband. Vit. Ny. Oskuld. (egen) Oskuldsfullhet. Lång. 

Vattnet Fint. Skölja. Liv. renande. Vigvatten.Heligt.Överleva. 

Ljuset Livets väg. Lykta. Värme hopp, stöd, liv. Livet. 

Kristus i dopet? Ingår i paketet kyrka. ingen koppling. Inte med. Korstecken. 

Namnet Släktnamn. skapar barnet. Betyd. Inte med dop att göra. 

Dopfunten Prick? Nej.  Förvara vatten? 

Döden Hör till livet. Start-> start-> Ljus. Ej aktivt. Nej. 

Livet Den nyfödda. Dop firar nytt liv. Livet det handlar om. 

Barnets roll? centrum. huvudpersonen Huvudpersonen 

Faddrarnas roll? inte svensk tradition.  stöd. Lära barnet (liv)   

Föräldrarnas roll? styr. skapat. In i familj. Föräldrar. 

Prästens roll? håller i, beroende av. Leder och präglar Nästan viktigast. 

Församlingens roll? ingen. (fam) intresse. Gem. Välkomnad in i. Ej tyd. 

Uppmärksammar Konf. Andras dop, tack. Ja. Ljus. Fika. Prata. Ja! Bröllopsdag 
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dopet? 

Kontakt efter dopet? babys. Kör (bk) gtj. <3 babys.Gtj.Dop.Träff<3Res Mig. Medlem, babys. 

Önskad kontakt? nej ja. Info. (också innan) Nej 

Kristen? ja/populistiskt troende ja/ja ja/ja 

Troende? ja (eget)/nej (önskan) ja/ja (utforskande) /inte jätte. Svävar. 

Religiös? /nej   

Förhållande till kyrkan? aktivt positivt. poitivt. uppväxt Dåligt. Dålig info. 

 

Bilaga V 
 

SL1 SL2 SL3 

Döpta i kyrkorummet? Ja. nej. Fsh. Nej. Utomhus. 

Medlemmar? 2/två 2/två 2/två 

Döpta föräldrar? 2/två 1/två 2/två 

       

Syskon döpta? ja. Ett. ja 1. ja 5/5 

Dopinbjudan? nej. nej.  nej.   

Dopsamtal? Ja. Hemma ja hemma ja. Fsh. 

Skriftlig information?  Nej.   nej. Bara dopbevis. 

Läst given information?  …    

Faddrar? 2 Släkt. nej. 3. Närmaste. 

Egen dopgtj eller 
huvudgtj? 

egen. egen. huvudgudstjänst. 

Döptes fler? nej. nej. nej. 

Störst intryck? inget. vatten över sig. helhet 

Störst intryck? inget. Prästen.   

Fokus? På alla barn. dopakten /barnet. På barnet. 

Varför döpa? Tradition .konfa. M trad. Storebror. Så man gör. Släkt. 

Alternativ handling? Nej. Nej. Alla generationer. 

Medvetenhet om 
medlemskap? 

Nej. Vet ej innebörd. Ja. Går i verksamhet. Nja. Man ska. 

Viktigt att döpas? Hör till. Man ska. Vilket som Guds skydd. Namn. 

Händer det något i 
dopet? 

Får ett namn. Blir medlem. skydd hand, vak 
öga. 

Kännedom om 
historien? 

Han tar till sig barnen? bibeln. In t. Jesus.   

Fritt val?   Skapar val t. konf. Kan gå ur. Konf. 

Gåva i dopet? Nej Guds välsignelse. gåvorna. (andens) 

Tas bort i dopet? Nej.   nej. 

Rymdes egen dopsyn? Ja Ja. Går i verksamh. ja. 

Uttrycka tro? Inte kristna. Ja . Inte läsa osv. ja. 

Dopsamtalet? Nja. (tveksamt) trevligt. Länge. praktiskt. 

Trosbekännelsen Vet ej vad det är. Konf=kan den. Som alltid varit. 

Dopet påverkar fortsatt 
liv? 

Kan gifta sig i kyrkan. Beroende på tro. Inget man tänker 
på. 

Förbönen? trygg. Mäktigt. Inget ont. skydd hand, vak 
öga. 

Dopdräkten ? Hade ingen. Kollat 
upp. 

pojkar klänn. Präst. 

Vattnet ? Välsignat. Höjdpunkt symbol? 
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Ljuset fint Livet. evigheten. Lj i 
tunnel. 

Kristus i dopet? nej. Vet inte. Återuppståndelsen. 

Namnet Döps för att få namn. Blir på riktigt. Veta vem som 
döps. 

Dopfunten   vet inte. Nej 

Döden om man tror det Pr. säg. nej! Dö för att uppstå  

Livet Ja. Pratar väl dom om. Med ljuset. Levande för att 
döpas 

Barnets roll? huvudroll. huvudroll. Fokus. största. 

Faddrarnas roll? Ta hand, vid olycka. Ta över omsorg. extra stöd. Prata 
med. 

Föräldrarnas roll? valde åt barnet. har bestämt tron. visa upp, ställt till 
med 

Prästens roll? döper. Guds 
ställföreträdare. 

håller i det. 

Församlingens roll? bevittnar (fam) Åskådare. Socknen? Gem. 
Glädje 

Uppmärksammar 
dopet? 

inte fira. Vill. Kanske 
glömmer. 

Nej. 

Kontakt efter dopet? nej. Nej men planerat. Hyra. 

Önskad kontakt? nej. Nej. Nej. Värvning. Nu 
fritt. 

Kristen? nej ja/nej   

Troende? nej/lite (inte i ky) ja (hör till)/Ja (bak i 
huvet) 

ja (högre makt) 

Religiös? nej Nej/nej nej 

Förhållande till kyrkan? Är inte i kyrkan. Tycker om rummet. inte så stort. 
 

 
 
Bilaga VI 
 

NS1 NS2 NS3 

Döpta i kyrkorummet? Ja. ja. Ja. 

Medlemmar? 2/två 2/två 2/två 

Döpta föräldrar? 2/två 2/två 2/två 

Syskon döpta? ja. 2/två ja. 4/fyra  Ja 1/en. 

Dopinbjudan? nej. Tog kontakt. nej. Tog kontakt. nej. Tog kont. 

Dopsamtal? Ja. Hemma. Ja. Hemma Ja. Hemma. 

Skriftlig information?  Inte nu. Tidigare dop. Sammandrag. nej.   

Läst given information? Då, skummat. tittade igenom.   

Faddrar? nej.   nej. en. Släkt. 

Egen dopgtj eller 
huvudgtj? 

egen.  egen egen 

Döptes fler? nej. nej.   nej 

Störst intryck? prästens tal om värdet. samla släkten. lyftes upp i luften. 

Störst intryck? Vattnet på huvudet. välkomnandet i fam. mysig tillst. 
Klockring. 

Fokus?   Barnet. barnet, syskon. 

Varför döpa? Varför inte? Soc. Andl. ceremoni på beskydd trad. Konf. 

Alternativ handling? Nej. Andligheten önsk inget alternativ. nej. Självklart. 
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Medvetenhet om 
medlemskap 

 viktigt, inte motiv. ja. En del av det. 

Viktigt att döpas?   Ja. man gör. 

Händer det något i dopet? andlig välsignelse. välsignelse fr/av nej/Guds beskydd 

Kännedom om historien? ?   troll och oknytt 

Fritt val? Att konfirmera sig. barn har inga fria val. vi har valt, kan 
ändras. 

Gåva i dopet? Andl. Väls. Ceremoni gåva -> F2. Guds beskydd. 

Tas bort i dopet? Nej. nej. nej. 

Rymdes egen dopsyn? Ja. ja. ja. 

Uttrycka tro? Ja. Inte syftet. ja, det de önskade. ja/mja. 

Dopsamtalet? Samtal om dopets bet. bra. Lite stel. Ja. Känd präst. 

Trosbekännelsen Cerem. Tyst trygg i Gud Växer med åren. ingen skillnad. 

Dopet påverkar fortsatt 
liv? 

Dopet spelar ingen roll Guds hand över en. 
Definitivt 

underl. Konf, 
aktivi. 

Förbönen? Band.Hålla öga på. Ljus-
lycka. 

Till G. Ta emot. beskydd. Håll ont 
borta. 

Dopdräkten växer in i kristna värd. oskuldsfullt. Rent. växa i sin tro. 

Vattnet renar. Skydd. Väls.   heligt, välsign. 
Rena 

Ljuset ljus livet. Tänds&släcks det goda. 

Kristus i dopet? korstecken. Symbol för Kristen tro korst. Döpte lärj. 

Namnet oviktigt. G vet alla 
namn. 

nej. skattev. Rätt 
unge. 

Dopfunten bägare. halvrund/bägare Kalk. Livets källa. 

Döden Nej, inget de tänkt på. ljuset. Ej liv u. död/Nej nej. Bara ljus. 

Livet förberedelse för livet. livets start. Ljus. ja. Med ljuset. 

Barnets roll? ingen/Huvudp välsignas närvarande/huvudp. Det handlar om. 

Faddrarnas roll? Samtal, mentor. ansvara vid bortg? stöd. Ej krav på 
fost/ansv. 

Föräldrarnas roll? får frågan. familjen. stöttepelare. Trygghet initiativtagare. 

Prästens roll? göra korrekt. Kanal. Ceremonimästare. inget dop annars. 

Församlingens roll? Reson. ej i term. 
Ingenting. 

bevittna. Släkten. 

Uppmärksammar dopet? Nej. Möjligt. Nej. Faddrar 
uppvakta. 

Kontakt efter dopet? st&l. kyrkis. Går ej. <3 babys. L&s. <3 babys. Kyrkis. 

Önskad kontakt? ja. Någon som mig. erbj. hembesök (b.3) nej. 

Kristen? /ja ja/ja ja/ja 

Troende? ja/nej ja/   

Religiös?   ja/nej nej. 

Förhållande till kyrkan? Hinner inte. trevligt. Kyrkorum. medlemmar. 
Ky.hand. 

 

Bilaga VII 
 

NL1 NL2 NL3 

Döpta i kyrkorummet? ja. ja. ja. 

Medlemmar? 1/två. 1/två 2/två 

Döpta föräldrar? 2/två. 2/två 2/två 
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Syskon döpta? nej. ja 1/en. nej. 

Dopinbjudan? nej. Tog kontakt. nej. Tog kontakt. nej. Tog kont. Sj. 

Dopsamtal? ja. På pastors. ja. Pastorsexp. ja hemma. 

Skriftlig information?  Dopet. ja, om dop. nej. Efter dopet. 

Läst given information? F2 läst, F1 slängt. nej.   nej. Bläddrat. 

Faddrar? 2. släkt. 2, vänner. nej. 

Egen dopgtj eller 
huvudgtj? 

egen egen. egen. 

Döptes fler? nej. nej. nej. 

Störst intryck? badade. Blötte ned. döptes. Vigvatten. familjärt. 

Störst intryck? skrattade, badade.   Barnet glad. 

Fokus? På barnet. barnet. barnet. 

Varför döpa? värderingar trad. Konf. självklart. 

Alternativ handling? okej för M, inte F Dop = självklart nej. Dop! 

Medvetenhet om 
medlemskap? 

medvetet. Inte vikt. Motiv till dop. Ja önskat. 
Naturligt. 

Viktigt att döpas? Ja/nej nej ja. 

Händer det något i dopet? nej/faddrar, medl. nej skillnad. Döpt för 
Gud. 

Kännedom om historien? ren. Joh. Vatt. Bib.     

Fritt val? välja själv/gåva. läsa skol. Kostnadsfr. önskar barndop. 

Gåva i dopet? medl. ->vigs. Ljus. ? Medlem, konf. med i G familj. 
Trygg 

Tas bort i dopet? absolut inte. nej. nej. Läggs till. 

Rymdes egen dopsyn? Ja/ svårt. ja, ville inte ha psalm ja.  

Uttrycka tro? ja, blev av. nej. Fanns ingen. ja. Tycka till. 

Dopsamtalet? bra. F1 och Präst. kort. Tvek. trevligt. Släkt. 

Trosbekännelsen hyckla, kan/ bra. läste bara med. inget spec. Mer 
barnet 

Dopet påverkar fortsatt 
liv? 

nej. kan. Beror på val. ja. Trygg. Grund. 

Förbönen? Rike, tillb./ej döpta ingenting. Skydda. fint. Bevaras från 
ont. 

Dopdräkten växa in i tro. dopet? oskuldsfull. Släkt. 

Vattnet Välsignat, tvätta synd. välsign. Heligt. Nyliv? väls. Renar vuxen 

Ljuset Livslåga, värme,upplyst, 
livsskap. 

det goda livet 

Kristus i dopet? offrar sig för mskl. började, flod. Bib. inte tänkt på. 

Namnet individ. skrev in sig i ky? inte n.givn.c. 
personl.  

Dopfunten praktisk. Utanför. Flod nej. inte tänkt på. 

Döden nej. Guds rike. börjar liv, slut död. finns alltid med. 

Livet barn, liv framför. Barnet. livet framför. 
Levande 

Barnets roll? ta över kristendom. döps. mittpunkt. 

Faddrarnas roll? ombud/ rel. Vägledn. Stötta. tänkt avl. syskon 

Föräldrarnas roll? satt barnet i situ. valt. göra barn nöjt. 

Prästens roll? förmedlar, G vilja. Hålla i ceremonin. mellanh, länk, 
förmed. 

Församlingens roll? dela uppl. inte tänkt. Fam. Närv. dela glädje. 
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Uppmärksammar dopet? ja samtal/inte troligt nej. ja. Tända ljus. 

Kontakt efter dopet? nej. Nyckeln. nej. L&S brev. Babys. L&S 

Önskad kontakt? Nej. Vi kan själva. nej. nej. Upp t. var 
och en. 

Kristen? ja/ja nej ja/ja 

Troende? ja/nej (skulle vilja) ja (nån)/ja (liten) ja/ja 

Religiös?   nej/nej nej/nej 

Förhållande till kyrkan? F2 gillar, F1 undv.  nej. Inget uttnyttjas inte aktiva. 
Deltar. 

 


